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Forord

Rockwool Fondens Forskningsenhed har siden begyndelsen af 
1990’erne forsket i det centrale spørgsmål om udviklingen i dan-
skernes arbejdslyst under indtryk af velfærdsstatens skatte- og so-
cialpolitik. Resultaterne er offentliggjort i en række publikationer 
med serietitlen Arbejdslyst og velfærd.

Rockwool Fonden bevilgede i 2003 i forlængelse af denne 
forskningsindsats et projekt med to deltemaer inden for dette over-
ordnede tema:

For det første i hvilket omfang fi ndes der en social mobilitet 
på arbejdsmarkedet, og i tilknytning til dette, i hvilket omfang 
bidrager velfærdsstaten til at udligne socialt betingede forskelle i 
mulighederne for at erhverve indkomst på arbejdsmarkedet. Fo-
kus er med andre ord her på et begreb, man kunne betegne som 
lige muligheder.

I dette deltema skulle indgå en selvstændig analyse af, om ikke-
vestlige indvandrere i dag har rimelige muligheder for social mo-
bilitet på arbejdsmarkedet, idet Enhedens tidligere forskning har 
dokumenteret, at vi her har en særlig svag gruppe på det danske 
arbejdsmarked. Endvidere skulle vi analysere, om lav indkomst og 
stærk afhængighed af overførselsindkomster på et givet tidspunkt 
medfører en fortsat stærk afhængighed af den offentlige sektor: 
En gang på bistand – altid på bistand?

Det andet deltema, Fondens bestyrelse ønskede, at projektet 
skulle søge at klarlægge, var skatternes betydning for dansker-
nes arbejdsudbud samt konsekvenserne heraf for fi nansieringen 
af velfærdsstaten.

Relevante spørgsmål i denne sammenhæng er, hvor høj den 
effektive beskatning af arbejde egentlig er for forskellige befolk-
ningsgrupper, når alle skatter og alle tab af indkomstoverførsler 
medregnes, samt hvilke effektivitetsomkostninger der samlet set 
måtte være forbundet med det danske skatte- og velfærdssystem. 
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Endelig skulle disse analyser søge at blotlægge, hvilke „priser på 
lighed“ der rent faktisk gælder i det eksisterende danske skatte- og 
omfordelingssystem. I denne bog fremlægger vi ikke nye målin-
ger af skatternes betydning for arbejdsudbuddet, hvilket vi dog vil 
vende tilbage til inden så længe. Vi har valgt at koncentrere os om 
effektivitetsanalysen, som til gengæld er den hidtil mest grundige, 
der er gennemført for Danmark – og noget andet land efter vores 
bedste vidende – efter helt nye principper, som forskningen først 
for nylig har udviklet, bl.a. med deltagelse af de forskere som har 
lavet analysen i bogen her.

Det store arbejde med at danne og analysere data samt formidle 
analyserne i denne bog har Forskningsenheden gennemført i sam-
arbejde med forskerne lektor Henrik Jacobsen Kleven og professor 
Claus Thustrup Kreiner fra Københavns Universitets Økonomiske 
Institut og professor Peder J. Pedersen fra Institut for Økonomi ved 
Aarhus Universitet. Forskningsenheden har været repræsenteret 
ved forsker Niels-Kenneth Nielsen og undertegnede.

Kendetegnende for alle forskerne er, at de tidligere indgående 
og på et højt analytisk niveau har beskæftiget sig med aspekter af 
samspillet mellem den danske velfærdsstats social- og skattepoli-
tik og arbejdsmarkedet.

Foruden til de nævnte forskere skal jeg som bogens redaktør 
desuden rette en varm tak til den kreds af samarbejdspartnere i 
øvrigt, der har medvirket ved publiceringen.

Som traditionen har været ved lignende projekter af denne ka-
rakter, har Forskningsenheden også denne gang bedt nogle førende 
specialister på området kommentere forskernes første manuskript-
udkast samt bedt dem om at komme med forslag til supplerende 
synsvinkler på det analyserede. Denne gang har det drejet sig om 
professor og overvismand Peter Birch Sørensen fra Københavns 
Universitet samt professor Torben M. Andersen, tidligere overvis-
mand og senest formand for Velfærdskommissionen, fra Aarhus 
Universitet.

I forhold til vores husvært, Danmarks Statistik, er der al mu-
lig grund til at nævne det gode samarbejde med denne institution 
under ledelse af rigsstatistiker Jan Plovsing. Fra Danmarks Stati-
stik skal endvidere fremhæves de altid kompetente medarbejdere 
i biblioteket og i surveysektionen.

I Forskningsenheden skylder jeg en tak til sekretær Mai-britt 



Sejberg, som har bistået ved korrekturlæsningen. Stud.polit. Mar-
tin Damgaard og stud.polit. Marie Martinsen har hjulpet med kom-
petent forskningsassistance, mens cand.mag. Bent Jensen har stået 
for kontakten til vores professionelle og tålmodige udgiver, Gyl-
dendal. I Aarhus har stud.oecon. Henrik Nørholm bistået Peder J. 
Pedersen med forskningsassistance.

Som Forskningsenhedens øvrige projekter er arbejdet her 
gennemført i fuldstændig videnskabelig uafhængighed – også af 
Rockwool Fonden, der sædvanen tro har givet projektet ressour-
cemæssigt tilfredsstillende rammer.

Forskergruppen og undertegnede skylder derfor Fondens perso-
nale, inklusive direktør Poul Erik Pedersen, og ikke mindre Fon-
dens bestyrelse med direktør Tom Kähler som formand, en varm 
tak for et godt samarbejde!

København, oktober 2006

Torben Tranæs
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1 Velfærd og arbejde

Af Torben Tranæs

1.1. Introduktion
De tilsigtede effekter af økonomisk omfordeling er meget hånd-
gribelige. Familier, som ellers ville have boet på gaden, får tag 
over hovedet, folk bliver forsikret mod ledighed, noget man sjæl-
dent kan købe for penge på egen hånd, enlige forældre bliver bed-
re i stand til at opretholde et hjem og liv svarende til to-voksne 
familiernes osv. Men omfordeling af indkomsterne i samfundet 
via det offentlige har naturligvis også nogle omkostninger, som 
både knytter sig til opkrævningen af pengene og til udbetalingen 
af dem. Påvirkningen går imidlertid i begge tilfælde via arbejde 
eller mere bredt via indsatsen for at tjene penge. Når indkomster 
omfordeles, betyder det, at man ikke kan beholde alt det, man tje-
ner, og spørgsmålet er, om man så vil arbejde og tjene det samme. 
Tilsvarende, hvis man kan modtage indkomst uden at arbejde, vil 
man så overhovedet arbejde? Vurderingen af disse omkostninger 
– er de betydelige eller ubetydelige – afhænger både af, om de er 
store eller små i objektiv målbar forstand, og af hvilke politiske 
holdninger man har.

Skatte- og velfærdssystemet i Danmark er omfattende, og vi 
er alle bevidste om, at det påvirker vores levevilkår. Er systemet 
gået for vidt, eller ikke vidt nok, er spørgsmål, som altid er at fi nde 
på den politiske dagsorden; ikke altid øverst, men altid med. Som 
udgangspunkt for den diskussion er det nyttigt at gøre sig klart, 
hvad formålet er med at have et så omfattende system. Formå-
let er dels at omfordele indkomster, f.eks. via ydelser som nævnt 
ovenfor, dels at løse visse opgaver i fællesskab. Det er der politisk 
konsensus om. De politiske forskelle viser sig, når det kommer til 
spørgsmålet om, hvor meget der skal omfordeles, og hvor mange 
og hvilke opgaver der skal løses i fællesskab, dvs. af det offentlige. 
Det fremgår tydeligt af den offentlige debat, at de politiske partier 
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foretager forskellige afvejninger af fordele over for omkostninger 
både ved systemet som helhed og ved dets enkelte elementer.

Den diskussion har trange kår, hvis ikke de relevante forhold 
er kortlagt, så de politiske partier kan slås om, hvordan de ønsker 
verden, frem for at slås om, hvordan den faktisk er. I praksis er det 
naturligvis sværere end som så at dele tingene helt så enkelt op, 
men vi vil alligevel gøre et forsøg med denne bog, der omhandler 
nogle af de vigtigste spørgsmål i denne debat.

Overordnet handler bogen om det danske skatte- og velfærds-
systems betydning for arbejde og lighed. Arbejde og lighed er cen-
trale temaer, som skatte- og velfærdsdebatten altid kredser om. 
Arbejde både i betydningen hvor meget arbejde, og i betydningen 
hvor givtigt eller produktivt arbejde: Hvor mange deltager, hvad 
er beskæftigelsesgraden; hvor meget arbejder de, som arbejder, og 
hvor produktive er de? Vi analyserer, hvordan skatte- og velfærds-
systemet indvirker på alt dette, og hvilke konsekvenser det har 
for skatteprovenu og på prisen for omfordeling. På samme måde 
dækker begrebet lighed over en vifte af emner som fordelingen af 
markedsindkomst og af indkomst til forbrug; lige muligheder for 
indkomsterhvervelse, indkomstmobilitet, fastlåsning på overfør-
sel osv. Emner som vi tager hul på umiddelbart efter dette intro-
ducerende kapitel.

Men inden vi kommer dertil, vil vi kort diskutere betydnin-
gen af et velfærdssystem som det danske for det overordnede be-
skæftigelsespotentiale, og vi vil i den forbindelse foretage nogle 
sammenligninger med situationen i USA. I sammenligninger med 
USA bliver Danmark ofte fremhævet som et beskæftigelsesmira-
kel, der ikke kan forstås ud fra almindelige økonomiske princip-
per. Som det vil fremgå nedenfor, er der faktisk ikke grund til så 
stor undren endda.

1.2. Det sociale sikkerhedsnet og beskæftigelsen

1.2.1. Principperne

Enhver befolkning består af folk med meget forskellige evner: 
Evner i al almindelighed og produktive evner mere specifi kt, så-
dan som de kan måles på arbejdsmarkedet i form af lønninger. En 
persons indtjeningsevne på arbejdsmarkedet dannes og påvirkes 
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af mange faktorer; opvækst og uddannelse selvfølgelig, men ind-
tjeningsevnen påvirkes også, når der investeres i erhvervene og 
af folks smag for forskellige forbrugsgoder. Derfor har der altid 
været betydelige forskelle mellem, hvad de mest produktive og de 
mindst produktive kan tjene på arbejdsmarkedet.

Ydermere afhænger lønningerne af hele den relevante lovgiv-
ning samt af arbejdsmarkedets institutioner. Hvis der sker ændrin-
ger heri ændrer billedet sig.

Allerede gennem første halvdel af det forrige århundrede ud-
viklede der sig en politisk konsensus om, at folks produktivitet på 
markedet skulle gøres mere lige, og i den udstrækning den ikke 
kunne blive lige nok, skulle indkomsterne efterfølgende udjæv-
nes i en vis grad.

Men selv om alle partier i Folketinget ønskede mindre forskel-
le mellem riges og fattiges forbrugsmuligheder, end der var mel-
lem riges og fattiges markedsproduktivitet, så havde de forskellige 
svar på, hvor meget der skulle gøres ved problemet. Tilsvarende 
var der enighed om, at indkomstudjævning ikke måtte gå for me-
get ud over den økonomiske vækst, men partierne havde forskel-
lige holdninger til, hvor megen generel velstand de ville ofre for 
øget lighed.

Midlerne til at opnå øget indkomstlighed er mange og vedrø-
rer næsten alle politikområder. Men det mest basale er det socia-
le sikkerhedsnet: Støttet af et bredt politisk fl ertal har Danmark 
udviklet en model, som kombinerer et arbejdsmarked, i betyd-
ningen markedsbestemte lønninger og ansættelsesforhold, med et 
socialt sikkerhedsnet. Det første skulle sikre en god velstandsud-
vikling, mens sikkerhedsnettet skulle sikre social tryghed og være 
udgangspunktet for indkomstlighed.

I Danmark blev det hurtigt sådan, at man gav folk socialhjælp 
som erstatning for en ellers lav indkomst og ikke som et supple-
ment til en lav indkomst; folk på socialhjælp fi k modregnet lønind-
komst i deres ydelse. Herved forsvandt de job, som højest kunne 
oppebære en løn under eller tæt på de sociale ydelser. Med andre 
ord så ville den politiske „vilje“ ikke acceptere lønninger under 
et vist niveau, og dette niveau blev sat af det sociale sikkerheds-
net (førtidspension og socialhjælp, som senere kom til at hedde 
bistandshjælp og senere igen blot kontanthjælp):1 Hvis ikke ens 
evner rakte til andet end en meget lav løn, så ville „samfundet“ 
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ikke have, at man var overladt til egen forsørgelse. Af hensyn til 
indkomstfordelingen – øget lighed – ville man så hellere, at ved-
kommende modtog en overførselsindkomst. Vedkommende skulle 
heller ikke deltage i sin egen forsørgelse ved at tjene så meget, som 
han eller hun nu engang kunne, og „kun“ modtage kontanthjælp 
som et supplement. Grundene til dette var fl ere, men specielt fryg-
ten for, at et sådant system kunne virke løntrykkende, var med til 
at skabe modvilje mod det.

Der eksisterer med andre ord et dilemma i forbindelse med pla-
ceringen af det sociale sikkerhedsnet: Et højt socialt sikkerhedsnet 
på den ene side forhindrer/forebygger eksklusion via fattigdom, 
men på den anden side forstærker det eksklusion via arbejdsmar-
kedet. Jobbene til lønninger under sikkerhedsnettet forsvinder med 
tiden – arbejdsmarkederne for disse lavtlønnede job lukker sim-
pelthen. Som vi skal se, er det ikke først og fremmest et problem 
for arbejdsmarkedets kernetropper, men navnlig for grupper som 
af den ene eller anden grund har lav markedsproduktivitet, evt. 
kun midlertidigt.

Den politiske kamp gennem store dele af forrige århundrede 
gik på, hvordan man skulle forlige disse hensyn – hvad skulle der 
lægges mest vægt på, lighed eller selvforsørgelse? De fl este var 
enige i, at man via uddannelsespolitik kunne gøre dilemmaet min-
dre; mange mente ydermere, at man via socialpolitikken kunne 
forstærke den positive virkning af uddannelse. Men vejen over 
uddannelse var og er en langsigtet strategi, så der var også en dis-
kussion om det korte versus det lange sigt. Kunne man på én gang 
øge selvforsørgelsen på kort sigt med dertil hørende ulighed og 
samtidig søge at reducere denne ulighed på lidt længere sigt via 
uddannelsesinitiativer?

Højre side i folketingssalen var tilbøjelig til at sige ja, selv om 
det med lighed var mindre vigtigt i forhold til muligheden for, at 
alle blev bedre stillet som resultat af den økonomiske vækst. Ven-

1. De mindstelønninger, som man i praksis vil se, vil så typisk ligge lidt over niveauet 
for det sociale sikkerhedsnet. Folk har meget forskellig smag for arbejde; nogle arbejder 
med glæde uden den store økonomiske tilskyndelse, andre gør dette på kort sigt i for-
ventning om, at det kan betale sig på lidt længere sigt; og atter andre arbejder kun, hvis 
der er en mærkbar økonomisk gevinst også på kort sigt (de som tillægger ikke-arbejdstid 
meget stor værdi, selv når de ikke har andet end ikke-arbejdstid).
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stre side af det politiske spektrum mente til gengæld nej, med den 
begrundelse at den øgede ulighed ville blive cementeret. Venstre 
side mente, at det i høj grad var de høje mindstelønninger – som 
blev holdt oppe af det høje sikkerhedsnet – der tilskyndede virk-
somhederne til til stadighed at investere i nyt maskineri, nye or-
ganisationsformer og ny lærdom, hvilket er en forudsætning for 
høje lønninger i en markedsøkonomi. Og hvis blot dette blev gjort 
smart nok, så kunne man fl ytte dilemmaet, så man på langt sigt 
kunne opnå både god velstandsudvikling og stor lighed. Holdnin-
gen var, at ovennævnte velfærdsdilemma kun eksisterede på kort 
sigt. Det sidste var højre side af Folketinget uenig i. Her var op-
skriften, at man ved at acceptere ulighed på kort sigt kunne øge 
velstanden for både fattig og rig på langt sigt, fordi alle ville have 
en stærk økonomisk tilskyndelse til at øge sin markedsprodukti-
vitet og fi nde derhen, hvor ens evner bruges bedst. Fjernede man 
denne tilskyndelse – f.eks. fordi man ønskede mere lighed – ville 
alle tabe på langt sigt, også de mindst bemidlede.

Efter Anden Verdenskrig blev den danske velfærdsstat udbyg-
get betydeligt, og man havde meget stor succes med at forene 
vækst og lighed. Faktisk lykkedes det at mindske den andel, som 
ikke deltog i egen forsørgelse, samtidig med at det sociale sikker-
hedsnet blev hævet betragteligt. Dette var formentlig resultatet af 
en vellykket politik på en række områder fra social-, arbejdsmar-
keds- og uddannelses- til erhvervsområdet.

Men midt i 1970’erne ser det ud til, at den positive udvikling 
stopper. F.eks. så begyndte andelen af mænd i den arbejdsdygtige 
alder, som hverken var under uddannelse eller forsørgede sig selv, 
at stige gennem 1970’erne. Noget kunne tyde på, at de bagvedlig-
gende produktivitetsforskelle var begyndt at stige igen efter en pe-
riode med indsnævring. Hvad der fi k disse uligheder til at stige, 
har man ikke præcis viden om, men blandt de mulige forklaringer 
er først og fremmest den almindelige teknologiske udvikling og 
grunduddannelsens (folkeskolens) mulighed for at ruste også de 
svagere elever til de voksende krav herfra.
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1.2.2. Hvordan ser det ud i dag?

Beskæftigelsen er imidlertid stadig høj i dagens Danmark sam-
menlignet med i andre lande – navnlig for kortuddannede perso-
ner. Er det et bevis på, at der ikke er omkostninger forbundet med 
skatter og omfordeling?

Nej! Der er ikke nogen modsætning mellem, at Danmark har 
en høj beskæftigelse og samtidig et udbygget velfærdssystem. De 
økonomiske konsekvenser af et skattefi nansieret velfærdssystem 
har ikke ret meget at gøre med dets størrelse – det generelle skat-
tetryk, størrelsen af den offentlige sektor osv. – det er indretningen 
af skatte-, velfærds- og servicesystemerne, der sammen med be-
folkningens accept af systemet afgør sagen. Det er med andre ord 
den konkrete måde, pengene både opkræves og bruges på, der be-
stemmer, hvor store omkostningerne er. Og her er befolkningens 
opfattelse af systemets legitimitet og af „at få noget for pengene“ 
både med til at bestemme omkostningerne – via graden af accept 
og villigheden til snyd – og med til at afgøre, om omkostningerne 
står mål med gevinsterne (formål) ved hele arrangementet.

I anden del af bogen diskuteres det, hvordan skatter og vel-
færdsydelser påvirker det økonomiske incitament til at arbejde, 
både i forhold til arbejdsmængde og kvalitet, og i forhold til at del-
tage på arbejdsmarkedet i det hele taget. Det, der bestemmer den 
økonomiske tilskyndelse til overhovedet at arbejde, er forskellen 
mellem den disponible indkomst som ledig og som beskæftiget, 
når der er taget højde for både subsidier og skatter, indirekte så-
vel som direkte. Så her spiller både skatter og understøttelse/kon-
tanthjælp ind. Sociale overførsler og almindelige indkomstskatter 
indvirker imidlertid forskelligt på de økonomiske incitamenter til 
erhvervsdeltagelse. Det sociale sikkerhedsnet – hvilket på kort sigt 
er kontanthjælpen i et land som Danmark – spiller som nævnt en 
meget direkte rolle for beskæftigelsesgraden. Og den mekanisme 
er bl.a. vigtig for at forstå, hvorfor beskæftigelsesgraden i Dan-
mark og USA ikke er så forskellig, selv om landenes skattetryk 
og velfærdssystemer er meget forskellige.

Det sociale sikkerhedsnet repræsenterer et „løngulv“ for ar-
bejdsmarkedet; et lønniveau som kun få lønninger i praksis vil 
ligge under, jf. diskussionen ovenfor. De job, som kun kan oppe-
bære en løn under, hvad der svarer til det sociale sikkerhedsnet, 
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lukker simpelthen, og de personer, hvis produktivitet kun rækker 
til disse job, vil ikke kunne opnå beskæftigelse på markedsvilkår 
og vil i stedet blive forsørget på et niveau over deres markedspro-
duktivitet via den relevante sociale ydelse.

Almindelig indkomstbeskatning af personer, som har beslut-
tet sig for at arbejde, spiller en noget anden rolle. Høj beskatning 
af de sidste tjente kroner – marginalskatten – får mange til at ar-
bejde lidt færre timer og/eller får dem til at gå mindre op i akti-
viteter, der giver et højt afkast. Den gennemsnitlige skat på løn-
indkomst, spiller derimod ikke den store rolle, før den bliver så 
høj, at man ikke finder det umagen værd overhovedet at arbejde. 
Opgiver man at arbejde, skal man være villig til at leve på det ni-
veau, som ydes af dagpenge/kontanthjælp. En persons markeds-
produktivitet skal ikke være særlig høj, før dette vil være meget 
lidt attraktivt. Så nok kan man være utilfreds med, at skatten i 
gennemsnit er høj, men der er ikke meget, man rationelt kan gøre 
ved det. Helt at lade være med at arbejde er sjældent et alternativ, 
som det er værd at overveje, medmindre ens markedsproduktivi-
tet er meget lav. Som nævnt kan man reducere timetallet lidt, hvis 
nettogevinsten af den sidste arbejdstime ikke står mål med det, 
man opgiver af fritid, og det sker tilsyneladende i et vist omfang. 
Men for folk med høj løn bliver indkomsttabet ved at reducere 
arbejdsindsatsen hurtigt forholdsmæssig stort, medmindre de på-
gældende har særlig stor nytte af fritid, f.eks. fordi de er meget 
produktive i deres fritid som gør-det-selv håndværkere eller lig-
nende. Det er derfor forventeligt, at højtlønnede arbejder rigtig 
mange timer, også flere timer end folk med de bedre middelind-
komster, som også betaler topskat. De to gruppers marginalskat 
er den samme, og deres produktivitet i fritiden er næppe heller 
så forskellig. Men det er deres markedsproduktivitet, hvilket gør 
det rationelt for de højtlønnede at arbejde mere og således udnytte 
deres højere markedsproduktivitet.

Selv om arbejdsløsheden i dag er lav, både set i et historisk per-
spektiv og set i sammenligning med andre europæiske lande, er 
der et antal personer i den arbejdsdygtige alder, der i praksis sy-
nes ekskluderet fra det danske arbejdsmarked af det løngulv, som 
det sociale sikkerhedsnet udgør. Bestræbelser på at sikre højere 
økonomisk lighed i samfundet har således gjort det nødvendigt 
at acceptere, at en del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder 
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reelt er afskåret fra at fi nde beskæftigelse på det organiserede ar-
bejdsmarked.

Men hvor stort er eksklusionsproblemet i Danmark i dag? Her 
er vi nødt til at kende ikke blot de faktiske lønninger, men også de 
potentielle lønninger; hvad ville folk, som i dag ikke er i beskæf-
tigelse, kunne tjene, hvis de kom i beskæftigelse? Det er relativt 
let at afdække produktiviteten hos den del af befolkningen, der 
er i beskæftigelse, idet lønnen her afspejler den enkelte arbejders 
produktivitet. Det er langt sværere at danne sig et fyldestgørende 
billede af de ressourcer, der er til stede hos den del af befolknin-
gen i den arbejdsdygtige alder, der (på et givet tidspunkt) ikke er 
i beskæftigelse, som enten er ledig eller som stående helt uden for 
arbejdsstyrken. For alligevel at få et indtryk af indtjeningsevnen 
hos hele befolkningen har vi foretaget en spørgeskemaundersøgel-
se, hvor personer i beskæftigelse bliver spurgt om deres faktiske 
løn, mens personer uden beskæftigelse bliver spurgt om, hvilken 
løn de forventer at kunne tjene, hvis de fi k et arbejde. Resultaterne 
fra undersøgelsen kan give en ide om den samlede indtjeningska-
pacitet i befolkningen.

Vi vil primært se på indtjeningsevnen for de stærkeste alders-
grupper på arbejdsmarkedet – kernetropperne om man vil, dem 
mellem 25 og 59 år. Vi lægger ud med at se på gruppen med dansk 
oprindelse.

I figur 1.1. har vi dels lavet en kurve, som viser indtjeningspo-
tentialer for hele denne gruppe, hvor alle personer optræder med 
en lønoplysning – den faktiske løn for personer i beskæftigelse og 
den forventede løn for personer uden job. Dette er kurven, som be-
gynder omkring punktet 0 kr. pr. time og 12 pct., hvilket betyder, 
at 12 pct. af gruppen ikke forventer at kunne tjene en positiv løn på 
markedsvilkår. Vi har imidlertid også lavet en kurve, som viser de 
faktiske tjente timelønninger. Begge kurver er såkaldte kumulative 
fordelinger, hvor lønningerne lægges sammen løbende startende 
fra venstre og mod højre. Herved kan man direkte afl æse f.eks. af 
kurven for indtjeningsevnen, hvor stor en andel af gruppen, som 
tjener eller forventes at tjene under en given timeløn: På den vand-
rette akse finder man den timeløn, som har ens interesse, og via 
kurven finder man så den tilhørende værdi på den lodrette akse, 
som så angiver, hvor stor en andel af danskerne mellem 25 og 59 år 
der tjener eller forventer at tjene denne eller en lavere timeløn.
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For at kunne vurdere størrelsen af lønningerne i fi gurerne vil vi 
sammenligne dem med nogle niveauer, som svarer til det sociale 
sikkerhedsnet. Den laveste kontanthjælp til ikke-forsørgere – sva-
rer til 52 kr. i timen i 2004 (ved 37 timer pr. uge); kontanthjælpen 
til ikke-forsørgere under 25 år svarer til 34 kr. i timen. Kontant-
hjælpen til forsørgere svarer til 70 kr. i timen. Til sammenligning 
svarer det maksimale dagpengeniveau til 87 kr. i timen. Som det 
fremgår, begynder de faktiske timelønninger på et niveau svaren-
de til kontanthjælpen til forsørgere. Bemærk at der ikke betales 
arbejdsmarkedsbidrag af overførselsindkomster.

Hvad enten vi betragter det lave eller høje niveau for sikker-
hedsnettet – kontanthjælpen til ikke-forsørgere eller til forsørgere 
– i forhold til indtjeningsevnen, så afskærer sikkerhedsnettet næp-
pe mange af de 25-59-årige danskere fra beskæftigelse generelt. 
Den meget fl ade del af begyndelsen af indtjeningsevne-kurven er 
formentlig noget fl adere i fi gur 1.1, end den reelt er i virkelighe-
den, hvilket skyldes, at ca. 12 pct. har svaret, enten at de slet ikke 
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Figur 1.1. Indtjeningsevne og faktiske timelønninger for danskere, 25-
59-årige. 2004.

Kilde: Egne beregninger udført på baggrund af interviewdata i Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed.
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ville kunne tjene en positiv timeløn, eller de har ikke villet svare 
selv efter gentagne forsøg. Det er naturligvis også svært at vurde-
re, hvad man ville kunne tjene i job, som ikke eksisterer. Men det 
er næppe realistisk, at så mange menneskers arbejdskraft ikke er 
en krone værd målt ved dens markedspris. Og mange af dem, som 
enten ikke har svaret, eller som har svaret nul kr. i timen, har for-
mentlig en positiv om end lille markedsproduktivitet. På den bag-
grund vurderer vi beskæftigelsespotentialet – beskæftigede plus 
ledige som selv kan fi nde et job – til at være omkring 90 pct., må-
ske lidt over, for danskere mellem 25 og 59 år, hvis afl ønningen 
skal ske til en sats over, hvad der svarer til kontanthjælpen for for-
sørgere, eller ikke-forsørgere for den sags skyld. Pr. 1. januar 2004 
var beskæftigelsesgraden for denne gruppe på 83 pct., og ledighe-
den var på 5 pct. Der er med andre ord ikke tale om, at det sociale 
sikkerhedsnet ekskluderer meget store grupper af arbejdsmarke-
dets kernetropper, og en sænkning af sikkerhedsnettet ville heller 
ikke kunne inkludere særligt mange fl ere fra denne gruppe.
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Figur 1.2. Indtjeningsevne og faktiske timelønninger for ikke-vestlige 
indvandrere, 25-59-årige. 2004.

Kilde: Egne beregninger udført på baggrund af interviewdata i Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed.
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Eksklusion fra beskæftigelse er traditionelt et problem først og 
fremmest for unge og ældre og for andre grupper, som af den ene 
eller anden grund har midlertidig eller permanent lav markeds-
produktivitet, f.eks. indvandrere fra fattige lande, eller som af en 
eller anden grund har et særligt højt sikkerhedsnet, f.eks. enlige 
forsørgere. Gruppen af ikke-vestlige indvandrere er blandet i den 
forstand, at nogle har ret til de almindelige sociale ydelser, andre 
har kun ret til den lavere introduktionsydelse, mens atter andre 
ikke har ret til noget. I fi gur 1.2 har vi gentaget øvelsen fra fi gur 
1.1 for gruppen af ikke-vestlige indvandrere mellem 25-59 år. Og 
her fremgår det, at sikkerhedsnettet potentielt afskærer/eksklude-
rer en betydelig del af denne gruppe. Beskæftigelsesgraden for 
denne gruppe var pr. 1. januar 2004 48 pct., og ledigheden var 16 
pct. De unge fi k gennem første halvdel af 1990’erne et specielt la-
vere socialt sikkerhedsnet, som kun gælder for dem, hvilket ser ud 
til at have begrænset eksklusionen af de unge, jf. fi gur 1.3.
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Figur 1.3. Indtjeningsevne og faktiske timelønninger for unge mellem 
18-24 år. 2004.

Kilde: Egne beregninger udført på baggrund af interviewdata i Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed.
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1.3. Danmark versus USA
Lad os vende tilbage til det faktum at beskæftigelsen i Danmark 
er meget høj, og f.eks. er lige så høj som i USA, hvor det sociale 
sikkerhedsnet er meget lavere, og derfor slet ikke på samme måde 
repræsenterer et løngulv, der ekskluderer grupper med lav pro-
duktivitet. I tabel 1.1 viser vi beskæftigelsesgraderne for arbejds-
markedets kernetropper i USA og Danmark – de 25 til 54-årige 
(for denne gruppe foreligger der sammenlignelige tal); men kun 
for mænd for ikke at blande spørgsmålet om kvindernes eventu-
elt forskellige erhvervsdeltagelse i de to lande ind i billedet. Be-
skæftigelsesgraden i Danmark er faktisk størst umiddelbart, idet 
88 pct. af de 25-54-årige mænd er i beskæftigelse i Danmark og 
„kun“ 86 pct. af amerikanerne, hvilket dog også er et højt niveau i 
en international sammenligning. Bemærk at beskæftigelsesgraden 
for Danmark er på 88 pct., og ikke på de 83 pct. vi nævnte tidli-
gere, hvilket dels skyldes, at vi her kun ser på mænd og dels kun 
på de 25-54-årige og ikke de 25-59-årige som før.

Der er mange vigtige forskelle mellem Danmark og USA, bl.a. 
sidder en betydelig del af amerikanske mænd i fængsel, hvilket 
ikke er tilfældet i Danmark i samme grad. Man kan af gode grun-

Tabel 1.1. Beskæftigelsesfrekvens for mænd i alderen 25-54 år opgjort 
på uddannelsesgrupper, %. 2003.

Alle Uden
ungdoms-

uddannelse

Med ungdoms- 
eller faglig
uddannelse

Videregående 
uddannelse

Beskæftigelses frekvens

Danmark 88,0 78,5 89,0 91,0

USA 85,9 75,3 83,9 92,1

Beskæftigelses frekvens for
ikke-indsatte i fængsler

Danmark 88,2 79,3 89,1 91,0

USA 87,9 81,2 86,2 92,3

Anm.: I beregningen er indsatte i danske fængsler, som har gennemført en faglig uddan-
nelse, henregnet til grup pen „Med ungdomsuddannelse“.
Kilde: OECD Labour Force Statistics samt egne beregninger i samarbejde med CEBR.
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de ikke opnå almindelig beskæftigelse, når man sidder i fængsel, 
og hvis vi beregner beskæftigelsesgraden alene for den del af be-
folkningen, som rent faktisk kan tage et job, så viser det sig, at be-
skæftigelsen er lige høj i Danmark og i USA, nemlig 88 pct. Helt 
præcist er 88,2 pct. af mændene i Danmark mellem 25 og 54 år i 
beskæftigelse, mens det i USA er 87,9 pct.

Der, hvor man vil forvente, at det sociale sikkerhedsnet har 
størst betydning for beskæftigelsen, er blandt de lavest uddanne-
de, men som det fremgår, så er forskellen heller ikke stor mellem 
USA og Danmark på det punkt. Beskæftigelsesgraden er dog la-
vere i Danmark, men kun lidt lavere – 79 pct. i Danmark mod 81 
pct. i USA, igen alene for den del af befolkningen som ikke sid-
der i fængsel.

Det forhold, at der ikke er den store forskel mellem USA og 
Danmark på dette område, gøres ofte til et paradoks, hvilket det 
også godt kan ligne ved første øjekast. Men spørgsmålet er, om der 
er den store grund til undren. USA har nemlig ganske som Dan-
mark et relativt højt løngulv under deres arbejdsmarked. I USA er 
det blot ikke det sociale sikkerhedsnet, som udgør løngulvet, men 
derimod de lovbestemte mindstelønninger. Der er som udgangs-
punkt en generel mindsteløn (den føderale); 17 stater har sat en 
højere mindsteløn, mens 6 stater har ingen, og en stat har en la-
vere sats. I resten af staterne gælder den føderale sats. I tabel 1.2 
er niveauet for en række mindstelønninger i USA sammenlignet 
med satserne i det danske sociale sikkerhedsnet. De danske sat-
ser er angivet i US-dollars pr. time (ved en 37 timers arbejdsuge). 
Som det fremgår, ligger det danske niveau for ikke-forsørgere un-
der 25 år på niveau med den føderale amerikanske mindsteløn. 
Ca. halvdelen af den amerikanske arbejdsstyrke er underlagt en 
højere mindsteløn end denne, f.eks. beboerne i staterne Califor-
nien og New York. I disse to stater er mindstelønnen ikke meget 
under kontanthjælpen i Danmark for ikke-forsørgere over 25 år. 
Det er kun for forsørgere, at løngulvet er væsentligt højere i Dan-
mark end i USA.

Der er altså ikke tale om, at løngulvet generelt er højere i Dan-
mark end i USA. Da det først og fremmest er unge og f.eks. nyligt 
immigrerede personer, som har problemer med lav produktivitet 
– ikke kernetropperne – er det tænkeligt, at det relevante løngulv 
faktisk er lavere i Danmark for visse grupper, idet der her gælder 
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en særlig lav kontanthjælp for unge under 25 år uden forsørgel-
sesansvar. Det skal også bemærkes, at løngulvet i Danmark ikke 
er universelt, men kun gælder, hvis ikke ens eventuelle ægtefælle 
tjener for meget. I Danmark kan man så vælge at forsikre sig, hvor-
ved sikkerhedsnettet bliver de noget højere dagpenge. Størrelsen 
af dagpengene er imidlertid linket til personens tidligere løn, og 
kan derfor ikke på kort sigt være højere end personens produkti-
vitet, og derfor repræsenterer dagpengene ikke et løngulv på sam-
me måde, som kontanthjælpen gør. For langtidsledige, som kan få 
90% af deres tidligere løn i dagpenge, kan disse dog godt udgøre 
et de facto løngulv.

Hvis de lavproduktive i Danmark oven i købet  har lidt hø-
jere markedsværdi end de lavproduktive i USA, så kan mindste-
lønningerne i USA meget vel være en mindst lige så stor poten-
tiel restriktion for beskæftigelse i USA, som det sociale sikker-
hedsnet er for beskæftigelsen i Danmark. Det amerikanske løn-
gulv er nok alligevel mere barsk, idet det blot udelukker folk fra 
en (offi ciel!) lønindkomst uden samtidig at tilbyde en tilsvarende 
indkomst erstattende overførsel, sådan som tilfældet er med sik-
kerhedsnettet i Danmark.

Tabel 1.2. Mindstelønnen i USA og sociale ydelser i Danmark. Dollars 
pr. time. 1. januar 2006.

Mindsteløn i USA:

Føderale 5,15

Californien 6,75

Florida 6,40 6,671

New York 6,75 7,151

Kontanthjælp i Danmark:

Ikke-forsørger, under 25 år 5,03

Ikke-forsørger, over 25 år 7,90

Forsørger 10,49

Kilde: U.S. Department of Labor (www.dol.gov/esa/minwage/america.htm), Beskæfti-
gelsesministeriet (www.bm.dk), samt egne beregninger. Som Dollarkurs er anvendt gen-
nemsnittet for de sidste 5 år. Note 1: Sats pr. 1. januar 2007. 
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Hvis der er grund til undren, så er det altså ikke over, at den 
danske beskæftigelse er lige så høj som den amerikanske. Der er 
muligvis grund til undren over det høje danske indkomstniveau. 
Danskerne arbejder færre timer end amerikanerne, hvilket har-
monerer godt med de højere marginalskatter, men spørgsmålet er, 
hvordan danskerne bærer sig ad med at være så produktive – BNP 
pr. arbejdstime er nogenlunde lige højt i Danmark som i USA – 
når nu skattetrykket er så meget højere i Danmark end i USA (jf. 
kapitel 5). Det fører for vidt at gå dybere ind i dette her, men for 
det første er det nemmere at være produktiv, når man kun arbejder 
i få timer, for det andet, er det oplagt, at danskerne må mene, at de 
trods alt får noget igen for deres skattebetalinger, og for det tredje 
er der meget, der tyder på, at den store offentlige sektor ikke læg-
ger mange flere – måske snarere tværtimod – hindringer i vejen 
for erhvervslivet i Danmark, end tilfældet er i USA.

Men med hensyn til beskæftigelsessituationen og et relativt til-
pasningsdygtigt arbejdsmarked så er der som beskrevet ikke grund 
til den store undren. Arbejdsmarkedet fungerer godt i Danmark 
i den forstand. Og det fungerer også bedre i dag, end det gjorde 
blot tilbage i 1980’erne. Der er sket mange betydningsfulde ting 
siden midt 80’erne, men navnlig to må formodes at have haft sær-
lig stor betydning for denne udvikling. Den ene er, at løngulvet 
for unge under 25 år er blevet reduceret, hvilket har skabt rum på 
arbejdsmarkedet for unge, som jo typisk endnu ikke har den store 
erhvervserfaring. Den anden store ændring er den systematiske 
gennemførelse af aktiveringskrav i forbindelse med kontanthjælp 
og dagpenge. Alt i alt har dette gjort inaktivitet mindre attraktivt, 
og noget tyder på, at det har virket. Andelen af danske unge under 
25 år, som hverken var i beskæftigelse eller under (ordinær) ud-
dannelse, faldt lidt fra sidste halvdel af 1980’erne til sidste halv-
del af 1990’erne, mens den faktisk steg lidt for de 25-59-årige. Det 
principielle ved hele aktiveringstanken er, at man har øget incita-
mentet til at søge beskæftigelse uden at reducere sikkerhedsnettet 
i kroner og øre (for voksne!), man har så at sige taget tid fra de 
ledige i stedet for penge og forbrugsmuligheder.2
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1.4. Oversigt over bogens indhold

I første del af bogen diskuterer vi selvforsørgelse, lige mulighed 
for indkomst og indkomstmobilitet. I kapitlerne 2 og 3 diskuterer 
forsker Niels-Kenneth Nielsen spørgsmålene: Hvor stor en del af 
befolkningen tjener selv en indkomst over det maksimale dagpen-
geniveau, og hvordan har denne andel udviklet sig de sidste 20 år? 
I hvilken udstrækning bidrager det danske skatte- og overførsels-
system til at skabe lige muligheder for indkomst for borgerne? In-
gen er herre over, hvorvidt de fødes af forældre med kort eller lang 
uddannelse f.eks. Der er derfor ikke lige muligheder for indkomst-
erhvervelse, hvis ens forældres uddannelse påvirker ens senere ar-
bejdsindkomst på en systematisk måde. Vi kan godt afsløre, at der 
i den forstand ikke er lige muligheder for indkomst erhvervelse i 
dagens Danmark, hvilket næppe kommer som den helt store over-
raskelse. Spørgsmålet, vi navnlig er interesseret i, er imidlertid, i 
hvilken udstrækning disse ulige muligheder bliver udjævnet af det 
danske skatte- og overførselssystem. I kapitel 4 analyserer profes-
sor Peder J. Pedersen, hvor stor indkomstmobilitet der er over en 
længere periode (10 år), og om der er tegn på, at stor afhængighed 
af indkomstoverførsler på et vist tidspunkt gør det sværere senere 
at blive og vedblive at være selvforsørgende.

I anden del af bogen analyserer lektor Henrik Jacobsen Kle-
ven og professor Claus Thustrup Kreiner effektivitetsomkostnin-
gerne ved den omfordeling, der foregår via det danske skatte- og 
overførselssystem. For at komme dertil går deres vej over en total 
kortlægning af den faktiske beskatning af arbejde i Danmark, når 
alt medregnes, og en beskrivelse af skatternes provenueffekt. Det 
diskuteres også, om skattetrykket kan hæves så meget, at skatte-
provenuet faktisk begynder at falde, og forskerne gør et forsøg på 
empirisk at bestemme, hvor dette punkt er, afhængigt af hvor i 
indkomstfordelingen en given borger befi nder sig. Endelig afslø-
rer denne del af bogen de „priser på lighed“, der er gældende i det 

2. For diskussion og analyser af aktivering og ”workfare” i dette lys henvises til ”Effort 
Commitment in Active Labour Market Policy: Concequenses for Participa tion Incentives 
and Wage Setting,” af C. T. Hansen og T. Tranæs i Macroeconomic Perspectives on the 
Danish Economy, (red.) T. M. Andersen, S. E. H. Jensen og O. Risager, MacMillan Press, 
London 1999; og “Optimal Workfare with Voluntary and Involuntary Unemployment,” 
af C. T. Kreiner og T. Tranæs i Scandinavian Journal of Economics 107(3), 2005.



eksisterende danske skatte- og omfordelingssystem, dvs. de vægte, 
der er indbygget i systemet, når borgernes indkomster omfordeles 
efter gældende regler.

Bogen indeholder ingen anbefalinger eller eksempler på skat-
tereformer, som umiddelbart kan sættes i værk. Men den samle-
de beskrivelse af den maskine, som producerer omfordelingen i 
Danmark, vil kunne være overordentlig nyttig for diskussionen 
af skatte- og velfærdsreformer i almindelighed og af det hensigts-
mæssige i den eksisterende skattestruktur i særdeleshed. Metodisk 
er skatte- og velfærdssystemet blevet analyseret på „marginalen“, 
hvilket man gør ved at beregne konsekvenserne af at gennemføre 
en minimal ændring af systemet i en eller anden retning – f.eks. en 
procent mere eller mindre i skat for alle, som tjener over 300.000 
kr. om året. Og tilsvarende for små ændringer alle mulige steder 
i det eksisterende system. Herved afsløres det, hvilke konsekven-
ser den „sidste“ del af det eksisterende beskatningssystem har. 
F.eks. hvor mange kroner kom der netto i statskassen fra de sidst 
opkrævede hundrede kroner et givet sted, når man tager højde for, 
at skatter påvirker folks adfærd – inklusive deres villighed til at 
erhverve sig offi ciel og dermed skattebelagt indkomst. De sidste 
skattereformer, som er gennemført i Danmark, indførte et beskæf-
tigelsesfradrag på 2,5 pct. og hævede grænsen for mellemskat med 
48.000 kr. Man kan ikke direkte bruge vores beregninger til at sige 
noget om effekterne af sådanne reformer. Her ville man være nødt 
til at beregne konsekvenserne af ikke-marginale ændringer, hvil-
ket (næsten) altid er forskelligt fra marginale ændringer, som er 
det, analyserne her ser på.





Første del

Indkomst og forbrug
– lige muligheder

og mobilitet?
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2 Indkomster og omfordeling:
 Begreber og overblik

Af Niels-Kenneth Nielsen

2.1. Introduktion
Når man i de senere år har diskuteret velfærdsreformer, har en del 
af diskussionen drejet sig om, hvor dan en given reform f.eks. på-
virker beskæftigelse og arbejdsudbud, hæver tilbagetrækningsal-
deren eller øger incitamenterne til at arbejde. Til gengæld har der 
typisk ikke været så meget fokus på de fordelingsmæssige kon-
sekvenser af de diskuterede velfærdsreformer: Vil en reform give 
øget ulighed i indkomstfordelingen eller modsat?

Kapitlerne 5 til 8 i denne bog analyserer, hvilke overvejelser 
og trade-offs politikerne står over for mht. til skattetryk, beskæf-
tigelse, lighed og samfundsøkonomisk nytte. Dette kapitel og det 
følgende vil se på indkomstfordelingen i Danmark og på, hvorledes 
den danske befolkning erhverver sig indkomst. Det bliver ikke en 
helt traditionel diskussion af indkomstfordelingsspørgsmål; i ste-
det vil fokus være på befolkningens evne til at erhverve indkomst, 
og på om der er lige muligheder for indkomsterhvervelse for per-
soner med forskellig baggrund.

2.2. Tidligere studier af indkomstfordeling i 
Danmark

Mange af de nyere analyser af indkomstfordelingen i Danmark har 
Finansministeriet stået for. Finansministeriet (2004) analyserer på 
indkomstfordelingen fra 1983 til 2002 på basis af data fra Lovmo-
dellen. Der konkluderes, at indkomstforskellene har været relativt 
konstante frem til midten af 1990’erne, hvorefter indkomstulighe-
den dog er vokset noget. Grunden til stigningen kan næsten ude-
lukkende henføres til udviklingen i kapitalindkomster (f.eks. af-
kast af ejerbolig) og aktieindkomster. Specielt kan man pege på, at 
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de stigende boligpriser er med til at drive en større ulighed frem. 
Udviklingen i løn- og overførselsindkomst bidrager ikke til væ-
sentlige ændringer i indkomstfordelingen. Betragter man i stedet 
livsindkomsterne, dvs. den indkomst man erhverver over hele livs-
forløbet, er der betydelig mindre ulighed. Konkret anslås forskel-
len i livs indkomsterne til at være ca. halvt så store som forskellen 
på de disponible indkomster opgjort på årsbasis.

Det Økonomiske Råd har ligeledes analyseret indkomstforde-
lingen i Danmark. Det Økonomiske Råd (2001) noterer ligesom 
Finansministeriet (2004), at uligheden i livsindkomsterne er halvt 
så stor som uligheden i et givet år. Endvidere viser Rådets bereg-
ninger, at 6,3 pct. af den danske befolkning i tværsnit har lave ind-
komster, hvor lave indkomster for de enlige er 61.000 kr., mens den 
for et par med 2 børn er sat til 155.000 kr. Til gengæld er det kun 
meget få, der har lave indkomster over en længere del af livsfor-
løbet. Rådets beregninger viser, at kun 0,3 pct. har haft lave ind-
komster i mere end 40 pct. af livsforløbet. Dette gælder, selv om 
næsten alle på et eller andet tidspunkt i livsforløbet har tilhørt la-
vindkomstgruppen, f.eks. som pensionist eller studerende.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2006) analyserer ligesom 
Finansministeriet på data fra Lovmodellen. AE fi nder, at ulighe-
den er steget fra 1995 til 2003. I snit er indkomsten for de fattig-
ste 10 pct. af de 25-59-årige faldet med 0,1 pct. per år i hele peri-
oden. Modsat har de rigeste 10 pct. oplevet en indkomstfremgang 
på 2,7 pct. om året.

2.3. Lighed, indkomstbegreber og -fordelingsmål

I mange sammenhænge er det oplagt, hvad man mener med lighed, 
f.eks. ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet eller lige 
løn for lige arbejde. I de nævnte eksempler er det ligeledes oplagt, 
at lighed er både naturligt og ønskværdigt. Når man taler om for-
deling af indkomst, er det derimod ikke helt så oplagt, hvad man 
skal lægge i begrebet lighed. De fl este mennesker har givetvis et 
begreb om økonomisk lighed som værende lighed med hensyn til 
indkomst, dvs. resultatet eller udfaldet af ens indsats. Groft sagt 
fokuserer vi ofte på, om man tjener nogenlunde lige så meget som 
naboen, vennerne eller familien. Men hvis nu f.eks. naboen har en 
væsentlig højere indkomst end dig, er det så udtryk for egentlig 
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ulighed mellem jer? Nej, ikke nødvendigvis, for hvis nu naboen 
har valgt at arbejde dobbelt så meget, som du har besluttet dig for, 
så er det mindre oplagt at tale om egentlig ulighed (forudsat at din 
og naboens produktivitet ikke er væsentligt forskellige).

Alternativt kunne man derfor overveje, om du og naboen har 
lige muligheder for at erhverve indkomst til forbrug. Hvis skatter 
og overførselsindkomster fungerede således, at den eneste grund 
til, at der er forskel på din og naboens indkomst til forbrug, er, 
at I havde valgt at bruge forskellige mængder af tid og energi på 
at tjene penge, så ville uligheden være af en helt anden karakter. 
I kunne jo begge opnå den andens forbrugsniveau ved blot også 
at vælge vedkommendes indsats – indkomstforskellen mellem jer 
ville med andre ord bygge på frivillighed. Det problem, der oftest 
fremhæves i forbindelse med ulige indkomster, er, når de skyldes 
forhold, som den enkelte ingen indfl ydelse har på, f.eks. forhol-
dene i barndomshjemmet eller personens medfødte intelligens og 
fysiske førlighed. Denne tankegang er udviklet inden for littera-
turen under betegnelsen „theory of equal opportunities“, se f.eks. 
Roemer et al. (2003).

Man kan altså fokusere på lighed i udfald eller lighed i mulig-
heder. Denne tankegang vil være indfaldsvinklen til analyserne i 
dette og det næste kapitel. Selv om analyserne i dette kapital vil 
bruge lighed i udfald som indfaldsvinkel, skal analyserne i dette 
kapitel ikke betragtes som en generel beskrivelse af indkomstud-
viklingen i Danmark, men mere som en overordnet illustration 
af hvordan indkomsterne bliver omfordelt via skatter og overfør-
selsindkomster.

2.3.1. Markedsindkomst og disponibel indkomst

Inden for den økonomiske disciplin opererer man med en række 
standardmål til at registrere, hvor lige eller ulige indkomsterne i 
et samfund er fordelt. I de følgende afsnit vil der blive givet en 
kort oversigt over de mest almindeligt benyttede mål. Før vi gør 
det, skal det dog gøres klart, hvilke indkomstbegreber der arbej-
des med, og hvordan de fortolkes.

I forhold til de indkomstbegreber, der typisk benyttes i analyser 
af indkomstfordelingen i Danmark, vil der i det følgende blive be-
nyttet et par mindre almindelige indkomstbegreber. Dette hænger 
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sammen med, at der i dette – og det følgende – kapitel også vil bli-
ve fokuseret på omfordelingen via skatter og overførselsindkom-
ster og evnen til selv at erhverve indkomst. Markedsindkomsten 
(eller den præfi skale indkomst) er grundlæggende den indkomst, 
som det enkelte individ er i stand til at erhverve sig på „markedet“. 
„Markedet“ vil for de fl este mennesker være ensbetydende med ar-
bejdsmarkedet, hvor man kan udbyde sin arbejdskraft og modtage 
løn til gengæld. Det kunne f.eks. også være de fi nansielle marke-
der, hvor man kan investere kapital og modtage afkast – forudsat 
at man har investeret rigtigt. Det vil sige, at markedsindkomsten 
kan defi neres ved følgende:

Markedsindkomst =  lønindkomst
 + indkomst fra selvstændig virksomhed
 + positiv kapitalindkomst
 + aktieindkomst

De to første indkomsttyper i defi nitionen af markedsindkomsten er 
som beskrevet ovenfor de mest oplagte, og er også den mest bety-
dende faktor i beregningen af markedsindkomst. Kapitalindkomst 
kan både være positiv og negativ, men her er det valgt kun at med-
tage positiv kapitalindkomst. Begrundelsen for dette er, at mange 
har negative kapitalindkomster pga. renteudgifter til f.eks. ejerbo-
lig. Dvs. negativ kapitalindkomst er i dette tilfælde ikke nødven-
digvis et udtryk for, at man „klarer sig dårligt“ på det fi nansielle 
marked. At man har store renteudgifter, kan således tolkes som, 
at man har valgt at fremskynde forbrug, og ikke at man dermed 
har ringe forbrugsmuligheder, se også Finansministeriet (2000). Et 
andet argument for at udelade renteudgifter er, at boligafkast ikke 
er medtaget, jf. nedenfor. Renteudgifter må forventes at være langt 
højere for boligejere, pga. prioritetslån, så ved at udelade renteud-
gifter undgår man en asymmetri i forhold til lejerne.

Aktieindkomst er medtaget, selv om dette kan være lidt pro-
blematisk. Det skyldes, at beskatningsreglerne har ændret sig en 
del over tid, hvilket indebærer, at efter 1991 er mindre aktieind-
komstbeløb ikke blevet beskattet og dermed heller ikke registre-
ret nogen steder. Markedsindkomsten lægger sig dermed tæt op ad 
Finansministeriets (2000) defi nition af markedsindkomst. Forskel-
len til Finansministeriets defi nition er primært, at der her er set 
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bort fra udbetalinger fra private pensionsordninger pga. af man-
gel på data.

Den disponible indkomst (eller postfi skale indkomst) er så den 
indkomst, der tilfalder det enkelte individ efter, at samfundet har 
omfordelt indkomstmassen. De to vigtigste redskaber, staten har 
til at gøre dette, er overførselsindkomst og indkomstskatter.1 Den 
disponible indkomst defi neres derfor som:

Disponibel indkomst =  markedsindkomst
 – skat (dog ikke ejendomsværdiskat)
 + overførselsindkomster

Overførselsindkomster inkluderer stort set alt, hvad der fi ndes af 
overførselsindkomster i Danmark, hvor de typiske ydelser er ar-
bejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge, orlovsydelser, 
aktiveringsydelser, kontanthjælp, revalidering, pension, boligstøt-
te, børnetilskud og efterløn. Det, der i denne sammenhæng mang-
ler, er f.eks. friplads i daginstitution. Dette er jo ganske vist ikke 
en overførselsindkomst i gængs forstand, men en friplads kan på 
årsbasis dreje sig om anseelige sparede udgifter, alt efter hvor stor 
taksten er i den kommune, hvor man bor. Dette er ikke inklude-
ret, da de tilgængelige data desværre ikke indeholder oplysninger 
om dette.

En komponent er udeladt af begge indkomstdefi nitioner. Det 
drejer sig om lejeværdi eller afkast af egen bolig. Finansministe-
riet (2004) viser, at denne – specielt i de senere år – er med til at 
øge uligheden i kraft af de stærkt stigende boligpriser. Vi er spe-
cielt interesseret i en markedsindkomst, som måler den enkeltes 
evne til at erhverve indkomst, og derfor har vi ikke ønsket at tage 
boligafkast med, idet boligen for mange ikke er et investeringsob-
jekt. Da lejeværdi af egen bolig er udeladt, er ejendomsværdiskat-
ten ligeledes holdt ude af beregningen for at give en mere konsi-
stent tidsserie. Så nærværende defi nition af disponibel indkomst 
fortæller noget om indkomststørrelsen opgjort før boligudgifter 
for ejere såvel som for lejere.

1. Der sker i princippet også en omfordeling ved f.eks. moms og punktafgifter, men det 
ses der bort fra her. Arbejdsmarkedsbidraget er indregnet i dette begreb.
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2.3.2. Ækvivalerede indkomster

Analyserne er generelt udført på individniveau, men ligeledes er 
der i mange analyser taget højde for indkomster inden for de en-
kelte familier for at korrigere for stordriftsfordele inden for fami-
lien og for, at børn mindsker den enkeltes forbrugsmuligheder.

For at tage højde for familiens indkomst benyttes det såkald-
te d-familie begreb2. For hver person har man altså opgjort hans 
eller hendes d-families samlede indkomst, og derefter divideret 
den samlede indkomst med en faktor afhængig af familiens stør-
relse. Her bruges der en standard OECD-ækvivalensskala: Den 
første voksne person i familien regnes som 1, de næste voksne 
i familien tæller hver 0,7, og hvert barn i familien tæller 0,3. Så 
for en familie med far, mor og to børn bliver justeringsfakto-
ren 1 + 0,7 + 0,3 + 0,3 = 2,3. Hvis f.eks. familiens samlede ind-
komst er 460.000 kr., divideres dette beløb med 2,3, hvilket giver 
200.000  kr., som så er hvert familiemedlems „ækvivalensskala-
justerede indkomst“ eller blot den „ækvivalerede indkomst“ og 
kan tolkes som det enkelte familiemedlems forbrugsmuligheder, 
hvis det er efter-skat indkomster, der er tale om. Undervejs i ana-
lyserne vil vi dog bruge både ækvivalerede indkomster og ikke-
ækvivalerede indkomster. De ikke-ækvivalerede indkomster vil 
vi fremover benævne den skattemæssige eller den individuelle 
indkomst, ud fra den betragtning, at de ikke-ækvivalerede ind-
komster svarer nogenlunde til det, der står på selvangivelsen for 
det enkelte individ i familien.

2.3.3. Gini-koeffi cienten

Gini-koeffi cienten er nok det mest udbredte mål, når man skal 
analysere indkomstfordeling. I dette mål betragter man den sam-
lede indkomstmasse, som er summen af alle personers indkomst 
for den population, man nu betragter. Gini-koeffi cienten angiver 
så, hvor ulige indkomstmassen er fordelt. Koeffi cienten udreg-

2. En d-familie defi neres som en eller fl ere personer, der bor på samme adresse og er 
enten: enlig, ægtepar, registrerede partnere, samlevende (med fælles børn) eller sambo-
ende. For hjemmeboende børn gælder, at de skal være ugifte og ikke selv have hjemme-
boende børn, se Hansen og Hultin (1997).
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nes ud fra det såkaldte Lorenz-diagram, som er vist i fi gur 2.1. I 
dette diagram er Danmarks befolkning rangordnet efter stigende 
indkomst. Man starter med personen med den mindste indkomst 
og adderer indkomsten for personen med den næstmindste ind-
komst og så fremdeles. Dermed kan man udregne, hvor meget en 
given procentdel af befolkningen råder over af den samlede ind-
komstmasse.

I fi gur 2.1 kan vi afl æse, hvor meget de 60 pct. af befolkningen 
med mindst indkomst råder over af den samlede indkomstmasse. I 
fi guren er der indtegnet 2 fordelinger. Diagonalen angiver den helt 
lige fordeling, idet de første 60 pct. af befolkningen råder over 60 
pct. af indkomstmassen. Sådan vil det jo i praksis ikke være, så 
i fi gur 2.1 er der angivet en anden og ulige fordeling, nemlig den 
buede kurve. Her råder de første 60 pct. af befolkningen kun over 
20 pct. af den samlede indkomstmasse.

Gini-koeffi cienten udregnes så som arealet mellem diagona-
len og den buede kurve (har form som en banan) divideret med 
hele arealet under diagonalen. Gini-koeffi cienten er således et tal, 
der ligger i intervallet fra 0 til 1 – jo mindre koeffi cient, jo min-
dre ulighed.

Den populære fremstilling af Gini-koeffi cienten er, at den an-

Figur 2.1. Eksempel på Lorenz-diagram.
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giver den andel af indkomstmassen, som skulle fl yttes rundt mel-
lem borgerne, hvis en fuldstændig lige indkomstfordeling skulle 
opnås.

2.3.4. Kumulerede indkomstfordelinger

Mens Gini-koeffi cienten er velegnet til at illustrere uligheder i ind-
komstfordelingen, og hvordan omfordelingen af indkomst kvan-
titativt påvirker indkomstuligheden, så er det til gengæld sværere 
at se mere konkret, hvordan indkomsterne bliver omfordelt, når 
man går f.eks. fra markedsindkomst til disponibel indkomst. Det 
kan gøres rent grafi sk, og her kan kumulerede indkomstfordelin-
ger bruges som analytisk redskab. Denne måde at illustrere ind-
komstfordelingen på er tæt beslægtet med Lorenz-kurven, som 
blev beskrevet ovenfor, men med visse forskelle. Et eksempel på 
en kumuleret indkomstfordeling er vist i fi gur 2.2.

Ud af den vandrette akse er opgjort indkomsten i kr., mens den 
lodrette akse angiver andelen, der har et givet indkomstniveau eller 
derunder. Figuren viser f.eks. (markeret med stiplede linier), at 60 
pct. af befolkningen har en indkomst på 200.000 kr. eller derun-
der, mens de resterende 40 pct. har en indkomst på over 200.000 
kr. Figuren viser også, at 10 pct. slet ikke har nogen indkomst i 
dette tilfælde.

Figur 2.2. Eksempel på kumuleret indkomstfordeling.
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2.4. Data og population

Analyserne tager udgangspunkt i en 10 pct. stikprøve af hele Dan-
marks befolkning. Hver person har derudover fået koblet de til-
hørende familiemedlemmer på. Der vil også blive fokuseret på en 
opdeling af befolkningen i 2 forskellige befolkningsgrupper, nem-
lig ikke-vestlige indvandrere og efterkommere og endelig danske-
re. Vestlige lande omfatter EU-landene, USA, Canada, Schweiz, 
Norge, Australien og New Zealand, mens ikke-vestlige lande så-
ledes er alle andre lande. Opdelingen er gjort på basis af oprin-
delsesland og ikke statsborgerskab, hvilket betyder, at der i grup-
pen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere kan være dan-
ske statsborgere – de såkaldt naturaliserede. I bilaget til kapitlet 
er angivet den helt præcise defi nition af indvandrere, efterkom-
mere og danskere.

På de udtrukne personer er der koblet en lang række register-
variable, herunder indkomstvariable, men også baggrundsvaria-
ble, såsom alder, uddannelse og oprindelsesland. Indkomstoplys-
ningerne stammer typisk fra Skats oplysningssedler, og er således 
altid opgjort på årsbasis.

2.5. Udviklingen i indkomstfordelingen 1984-2004

I første omgang vil afsnittet her koncentrere sig om en generel be-
skrivelse af Gini-koeffi cienter, mens der senere i afsnittet vil blive 
foretaget analyser med kumulerede indkomstfordelinger. Figur 2.3 
viser udviklingen i de disponible indkomster, hvor den disponible 
indkomst her er opgjort anderledes end defi neret ovenfor, idet af-
kast af egen bolig og al anden kapitalindkomst (specielt renteud-
gifter) er medregnet (se Finansministeriet, 2004). Udviklingen er 
vist for hele befolkningen uden aldersbegrænsning. Figuren viser 
også, hvordan fordelingen af indkomster ser ud, når de disponible 
indkomster er defi neret som i afsnit 2.3.1.

Kurven for hele befolkningen viser, at indkomstuligheden fra 
midtfi rserne ligger på et rimelig stabilt niveau frem til 1993. Fra 
1993 til 1994 sker der et lille fald i uligheden, som formentlig skyl-
des bruttofi ceringen af de sociale ydelser, f.eks. kontanthjælpen (se 
f.eks. Lausten, 2001). Fra 1994 begynder uligheden at stige mar-
kant, men synes dog at fl ade ud fra og med 2001. Finansministe-



42

riet (2004) viser, at det særligt er fordelingen af kapitalindkomster, 
som er drivkraften bag den øgede ulighed fra 1994. Dekomponerer 
man kapitalindkomsten, viser det sig at være særligt aktieindkom-
ster og afkast af egen bolig, der er årsag til den øgede ulighed.

Forløbet af kurven for disponibel indkomst for de 18-66-årige 
er grundlæggende det samme som for hele befolkningen, men na-
turligt nok med visse afvigelser. Efter 2001 falder uligheden fak-
tisk, hvilket især kan tillægges, at afkast af egen bolig ikke er reg-
net med her. Endvidere er kun positiv kapitalindkomst taget med 
i beregningen, hvilket begrænser udsvingene over tid i forhold til 
det, der ses for hele befolkningen.

Som nævnt tidligere vil vi gennem hele kapitlet opdele på for-
skellige etniske grupper. Dette er relevant netop her for at se lidt 
nærmere på, hvorfor omlægningen af kontanthjælpen har effekt 
på uligheden. Figur 2.4 viser derfor udviklingen i Gini-koeffi cien-
ten opdelt på hhv. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere og 
danskere.

Det store fald i koeffi cienten fra 1993 til 1994 harmonerer godt 
med bruttofi ceringen af kontanthjælpen, som nødvendigvis bør på-

Figur 2.3. Fordelingen af ækvivaleret disponibel indkomst for Danmarks 
befolkning, 1984-2003. Gini-koeffi cienter.
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43

virke de ikke-vestlige indvandreres indkomstfordeling mere end 
danskernes. Dels er der større spredning med hensyn til antal-
let af børn blandt ikke-vestlige indvandrere end blandt danskere, 
dels er en noget større andel på kontanthjælp en stor del af året 
(se Larsen og Matthiessen, 2002 og Niels-Kenneth Nielsen, 2004). 
Begge dele trækker i retning af, at Gini-koeffi cienten skulle falde 
mere mellem 1993 og 1994 for de ikke-vestlige indvandrere end 
for danskerne.

Endelig viser fi gur 2.5, hvordan markedsindkomster fordeler sig 
1984-2004 for danskere og ikke-vestlige indvandrere og efterkom-
mere. For danskerne ses mest markant en stigning fra 1986 frem 
mod 1994, hvorefter uligheden ligger nogenlunde stabil. De dårlige 
konjunkturer i midten af 1980’erne og frem til først i 1990’erne har 
tilsyneladende sat deres aftryk i fordelingen af markedsindkomst i 
samme periode. Den økonomiske fremgang efter 1994 er dog no-
get sværere at afl æse i fi guren. Der sker et fald i uligheden efter 
1994, men kun meget svagt, og uligheden stiger igen efter 2001. I 
forhold til fi gur 2.3 og fi gur 2.4 ses det også – ikke overraskende 

Figur 2.4. Fordelingen af ækvivaleret disponibel indkomststørrelse for 
Danmarks befolkning, 1984-2004. 18-66 år. Gini-koeffi cienter.
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– at niveaumæssigt ligger uligheden markant højere, end da der 
blev målt på disponibel indkomst. Uligheden for de ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere ligger endnu højere, og det virker, 
som om fordelingen af markedsindkomst er noget mere konjunk-
turfølsom for denne gruppe.

2.5.1. Analyse med kumulerede indkomstfordelinger

I de foregående afsnit er indkomstfordelingen blevet analyseret 
vha. af Gini-koeffi cienter, hvilket har givet et overblik over det 
tidsmæssige forløb. Det, Gini-koeffi cienten ikke så godt opfanger, 
er hvordan omfordelingen sker, når man går fra markedsindkomst 
til disponibel indkomst. Vi har observeret, at indkomstfordelingen 
bliver mere lige, idet Gini-koeffi cienten falder. Dette gør den, for-
di der bliver fl yttet penge fra det øvre indkomsthierarki (i form af 
skattebetalinger) til de nedre indkomstkategorier (i form af ind-
komstoverførsler). Gini-koeffi cienten viser dog ikke, hvilke ind-
komstintervaller der må afl evere indkomst, og hvilke der modtager 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 2.5. Fordelingen af ækvivaleret markedsindkomst for Danmarks 
befolkning, 1984-2004. 18-66 år. Gini-koeffi cienter.
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indkomst. Dette vil der blive set nærmere på i det følgende.
Redskabet er de kumulerede indkomstfordelinger, jf. også af-

snit 2.3.4. I fi gur 2.6 er vist den kumulerede fordeling af markeds-
indkomster og disponible indkomster for Danmarks befolkning 
mellem 25 og 59 år. Begge indkomsttyper er her beregnet skatte-
mæssigt og dermed ikke ækvivalerede, eftersom fokus her er på, 
hvordan skatter og overførselsindkomster omfordeler indkomsten 
og ikke på den omfordeling, der sker inden for de enkelte fami-
lier. Dette skal man huske, specielt hvis man sammenligner de 
følgende fi gurer med de tidligere fi gurer, hvor alle indkomster er 
ækvivalerede.

Kurven for markedsindkomsten viser, at små 15 pct. af Dan-
marks befolkning mellem 25 og 59 år slet ikke erhverver en ind-
komst, og at næsten 95 pct. har en markedsindkomst på 500.000 
kr. eller derunder. Ligeledes ses det, at ca. 50 pct. af Danmarks be-
folkning har markedsindkomst på 250.000 kr. eller derunder. Figu-
ren illustrerer også klart, hvordan omfordelingen foregår, når man 
går fra markedsindkomst til disponibel indkomst. Hvor 50 pct. har 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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en markedsindkomst på 250.000 kr. eller derunder, er det over 85 
pct., der har en disponibel indkomst på 250.000 kr. eller derunder. 
Indkomstfordelingen er blevet mere lige, fordi der er omfordelt fra 
de høje indkomster til de lave indkomster. Indkomstniveauet, hvor 
de 2 kurver krydser hinanden, ligger omkring 150.000 kr., dvs. at 
markedsindkomsterne under 150.000 kr. i gennemsnit er blevet til-
godeset med sociale overførsler, mens indkomstspektret over har 
måttet afl evere indkomst i form af skatter. De to arealer afgræn-
set af kurvene og akserne i fi guren, benævnt „I“ og „U“, angiver 
hvor meget indkomst, der er fl yttet rundt på. Areal I(ndtægt) kan 
fortolkes som omfanget af de skatter, der netto er blevet opkrævet 
primært fra de høje indkomster, og tilsvarende kan areal U(dgift) 
fortolkes som summen af nettoindkomstoverførslerne.

Som det også fremgår af fi guren, er de to arealer ikke lige store, 
hvilket skyldes, at en stor del af de opkrævede skatter ikke går til 
sociale overførsler, men også til offentlige goder som veje, hospi-
taler, politi osv. Disse forhold tager defi nitionen af markedsind-
komst og disponibel indkomst selvsagt ikke højde for. Ydermere 
skal man også tage højde for, at de unge og gamle ikke er regnet 
med, hvilket er med til at gøre arealet af U mindre, idet gruppen 
af unge og ældre typisk er nettomodtager i forhold til de offentlige 
kasser, se f.eks. Wadensjö og Gerdes (2004). For at se hvad stør-
relsesforholdet er mellem de to arealer, kan man beregne størrel-
sen af begge arealer ved en numerisk tilnærmelse. Sådan en bereg-
ning viser, at areal U størrelsesmæssigt udgør ca. 26 pct. af areal 
I. Arealernes størrelse er dermed udtryk for, hvad de 25-59-årige 
hhv. betaler i skat og modtager af indkomstoverførsler. Dette vil 
vi vende tilbage til og illustrere den tidsmæssige udvikling i stør-
relsesforholdet mellem areal I og areal U.

Som i de tidligere analyser vil vi også fokusere på, hvordan de 
kumulerede fordelinger ser ud for forskellige befolkningsgrupper. 
Figur 2.7 viser, hvordan de kumulerede fordelinger for markeds- 
og disponibel indkomst for hhv. ikke-vestlige indvandrere og efter-
kommere og danskere tager sig ud. Som forventeligt er det særligt 
for markedsindkomsten, at der kan observeres en markant forskel 
på de etniske grupper. Over 40 pct. af de ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere har en markedsindkomst på 0 kr., mens det til-
svarende tal for danskere ligger omkring 10 pct.

Fordelingen af disponibel indkomst for de to grupper ligger 
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noget tættere på hinanden. Her ses tydeligt, hvordan den danske 
velfærdsstat omfordeler indkomsten. Det sociale system og skat-
testrukturen i Danmark er sammensat således, at det er de neder-
ste indkomstgrupper, der først og fremmest tilgodeses. Dette kan 
også illustreres med beregning af arealer. Som før kan vi for hver 
gruppe defi nere de to arealer, der er afgrænset oven for og neden 
for det punkt, hvor de respektive kurver krydser hinanden.

For danskerne svarer (netto) indkomstoverførselsarealet til ca. 
23 pct. af (netto) skattearealet. For de ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere svarer indkomstoverførselsarealet til ca. 189 pct. 
af skattearealet – sagt på en anden måde er indkomstoverførsels-
arealet næsten 2 gange større end skattearealet. De ikke-vestlige 
indvandreres skattebetalinger er tydeligvis ikke nok til at dække 
behovet for indkomstoverførsler.

Wadensjö og Gerdes (2004) viser i et studie, hvordan netto-

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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overførslerne (defi neret som betalte skatter – indkomstoverførsler) 
fra den enkelte borger til den offentlige sektor afhænger af alde-
ren og oprindelsesland (på basis af 2000-tal). For danskere bliver 
nettooverførslerne i gennemsnit positive (man betaler mere i skat, 
end man modtager af overførsler) fra omkring 20-årsalderen og er 
positive frem til omkring 65-årsalderen. For de ikke-vestlige ind-
vandrere er de gennemsnitlige nettooverførsler negative set over 
hele livsforløbet. For efterkommerne er der dog et positivt netto-
bidrag fra omkring de 24 år. Denne situation bekræftes i nærvæ-
rende analyse.

2.5.2. Skattebetalinger og overførselsindkomster

I det forrige afsnit så vi, hvordan de arealer som kurverne for ku-
mulerede indkomstfordelinger afgrænser, kan fortolkes, jf. også 
fi gur 2.6. I det følgende vil det blive illustreret, hvordan størrel-
sesforholdene mellem areal U og areal I (defi neret i fi gur 2.6, jf. 
ovenfor) har udviklet sig over tid. Figur 2.8 viser udviklingen for 
danskere og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen 
fra 25 til 59 år fra 1984 til 2004. Procenten angiver, hvor meget 
areal U procentmæssigt udgør af areal I – udgifternes andel af 
indtægterne.

For danskere er der tale om en udvikling med begrænsede ud-
sving. Omkring 1986 ligger andelen på sit laveste niveau med ca. 
18 pct. Den topper i 1994 med næsten 28 pct., og i 2004 er ande-
len nede på små 23 pct. For de ikke-vestlige indvandrere og efter-
kommere er udsvingene åbenlyst mere dramatiske. Hvor der i 1984 
er næsten balance mellem de to arealer (areal U udgør 100 pct. 
af areal I), stiger andelen dramatisk frem mod 1993, hvor areal U 
udgør 350 pct. af areal I – groft sagt er udgifterne altså 3,5 gange 
større end indtægterne.

Efter 1993 observeres et næsten lige så dramatisk fald, givet-
vis fremkaldt af de forbedrede økonomiske konjunkturer. Faldet 
fortsætter dog kun frem til 2001, hvorefter andelen forholder sig 
relativt konstant lidt under 200 pct. Den forbedrede situation på 
arbejdsmarkedet har altså ikke resulteret i en tilbagevenden til ni-
veauet fra 1985. Her skal man dog bemærke, at der ikke er taget 
højde for opholdstid og andre sammensætningseffekter over tid; 
f.eks. er den gennemsnitlige opholdstid faldet gennem perioden 
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grundet den betydelige årlige tilstrømning. Og indvandrere med 
kort opholdstid har i mindre grad fået fodfæste på arbejdsmarke-
det, hvorved det offentlige må træde til med indkomsterstattende 
ydelser.

2.6. Sammenfatning

Kapitlet har fokuseret på, hvordan indkomsterne i Danmark er 
fordelt i perioden 1984-2004. I de senere år kan man konstatere, 
at uligheden i de disponible indkomster er blevet større – efter 
1994 har uligheden været konstant stigende. En nærmere analyse 
af tallene viser, at det særligt er kapitalindkomsterne, der driver 
den øgede ulighed. Dekomponerer man kapitalindkomsten, viser 
det sig, at det er stigende boligpriser og udviklingen i aktieind-
komsterne, der er den bagvedliggende forklaring. Man kan altså 
konstatere, at det i høj grad er en udvikling, der er drevet af mar-
kederne og den økonomiske udvikling. Der er i perioden dog også 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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eksempler på, at institutionelle ændringer kan påvirke uligheden 
mærkbart. Ændringen af kontanthjælpsreglerne i 1994 fi k f.eks. 
uligheden til at falde fra 1993 til 1994.

Analysen med kumulerede indkomstfordelinger viser, hvordan 
det danske skatte- og socialsystem omfordeler fra høj indkomst 
til lav indkomst. I 2004 måtte personer med en markedsindkomst 
på over 150.000 kr. i gennemsnit afl evere indkomst i form af skat, 
mens personer med en markedsindkomst under 150.000 kr. i gen-
nemsnit modtog indkomst i form af sociale overførsler. Vha. de 
kumulerede fordelinger kan man også opgøre, hvor meget de so-
ciale overførsler udgør i relation til skattebetalingerne. For de 25-
59-årige udgør de sociale overførsler 26 pct. af de samlede skat-
tebetalinger, men her betragtes også en gruppe, hvor en stor del er 
veletablerede på arbejdsmarkedet, og derfor betaler meget i skat 
og modtager få overførsler. Det samme gør sig ikke i samme grad 
gældende for de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. For 
denne gruppe udgør de sociale overførsler 189 pct. af skatteind-
tægterne i 2004.

Når man laver denne analyse over tid, kan man se, at for dan-
skerne er der relativt begrænsede udsving i de sociale overførs-
lers andel af skattebetalingerne. I 1986 ligger andelen lavest med 
18 pct., mens den topper i 1994 med 28 pct. I 2004 ligger ande-
len på 23 pct. For de ikke-vestlige indvandrere er udsvingene an-
derledes dramatiske: I 1984 er der næsten balance mellem skat-
ter og overførsler, hvorefter andelen stiger til over 350 pct. i 1993 
– de sociale overførsler er altså det år 3,5 gange større end skat-
tebetalingerne. Efter 1993 falder andelen markant, hvorefter den 
stabiliserer sig omkring 200 pct. efter 2001. Udviklingen for de 
ikke-vestlige indvandrere er dog påvirket af, at der i hele perio-
den har været en konstant tilstrømning af nye indvandrere. Disse 
personer må forventes i de første år i Danmark at have en lav ar-
bejdsmarkedsdeltagelse, hvilket betyder små skattebetalinger og 
høje overførsler.
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Bilag

Gini-koeffi cient
I praksis udregnes Gini-koeffi cienten ved at benytte følgende for-
mel:

Her betegner µ gennemsnitsindkomsten, n antallet af personer og 
indkomstj er indkomsten for den j’te person i befolkningen, rang-
ordnet efter stigende indkomst.
Kilde: Finansministeriet (2004).

Defi nition af indvandrere, efterkommere og danskere

Indvandrer: Person født i udlandet af forældre, som begge (eller 
den ene, hvis der ikke fi ndes oplysninger om den anden) er uden-
landske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke fi ndes op-
lysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, 
opfattes personen ligeledes som indvandrer.

Efterkommer: Person født i Danmark af forældre, hvoraf ingen 
af dem er dansk statsborger født i Danmark. Hvis der ikke fi ndes 
oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk 
statsborger, opfattes den pågældende også som efterkommer.

Dansker: Person født af forældre, hvoraf mindst én er dansk stats-
borger og født i Danmark, uanset personens eget fødeland og stats-
borgerskab. Hvis der ikke fi ndes oplysninger om nogen af foræl-
drene, betragtes personen som dansker, hvis den pågældende er 
dansk statsborger født i Danmark.

∑
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3 Indkomsterhvervelse og
 lige muligheder for forbrug

Af Niels-Kenneth Nielsen

3.1. Introduktion
I det følgende vil vi fokusere på indkomsterhvervelsen i Danmark. 
For de fleste handler indkomsterhvervelse om at arbejde og få løn 
for det, men det kunne også f.eks. være investering på kapitalmar-
kedet og deraf følgende afkast. I analysen ligger der to indfalds-
vinkler: I hvilken grad erhverver forskellige befolkningsgrupper 
indkomst over et vist niveau? Og i hvilken grad har de lige mulig-
heder for at gøre det?

Hvad angår den første vinkel, vil vi måle, hvor stor en andel 
af forskellige befolkningsgrupper som tjener nok til at være selv-
forsørgende. I det meste af kapitlet vil vi benytte det maksimale 
dagpengeniveau som grænse for, hvornår en erhvervet indkomst 
er fuldt selvforsørgende for personen, som har erhvervet den. Se-
nere vil vi også bruge 60 pct. af medianindkomsten som grænse. 
Motivationen for at bruge netop disse grænser følger i det næste 
afsnit. Den anden vinkel ligger i forlængelse af den diskussion om 
lige udfald versus lige muligheder, vi havde i sidste kapitel. Hvor 
forrige kapitel koncentrerede sig om lighed i udfald, vil vi her gå 
nærmere i dybden med lighed defi neret som lige muligheder. Dette 
er gjort i afsnit 3.3, som tager udgangspunkt i equal opportunity-
tankegangen, som blev berørt i forrige kapitel. Kort sagt spørger 
vi om, i hvor høj grad skatte- og overførselssystemet bidrager til 
at skabe lige muligheder for indkomst til forbrug for folk med for-
skellig forældrebaggrund.

3.2. Hvor mange erhverver en indkomst, som fuldt 
ud kan forsørge dem selv?

I hvor høj grad erhverver befolkningen i Danmark sig indkomst 
over et vist minimumsniveau? Denne problemstilling vil være det 
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centrale i de følgende afsnit. To oplagte ting skal fastlægges for at 
kunne svare på spørgsmålet, nemlig hvordan minimumsniveauet 
defi neres, og hvilket indkomstbegreb det er relevant at bruge. Ind-
komstbegrebet er ganske oplagt: Her bruges markedsindkomst, der 
er defi neret som (jf. også forrige kapitel):

Markedsindkomst = lønindkomst
 + indkomst fra selvstændig virksomhed
 + positiv kapitalindkomst
 + aktieindkomst

Denne indkomstdefi nition er netop karakteriseret ved, at den kun 
medtager indkomst, der enten kommer fra eget arbejde eller fra 
egen formue. Dvs. at overførselsindkomster fra det offentlige er 
udeladt. Samtidig er skattebetalinger også holdt ude fra beregnin-
gen, da sigtet er at se, hvordan den enkelte klarer sig, inden staten 
har omfordelt indkomsten. Derfor er markedsindkomsten også op-
gjort individuelt (eller skattemæssigt), hvor der ikke er taget højde 
for familiens samlede markedsindkomst. Det er med vilje, at vi 
ikke har afkast af friværdi i egen bolig med i beregningen. Vi er 
interesseret i, hvor mange der tjener over et vist minimum. Hvis 
det er den seneste udvikling på boligmarkedet, som gør, at en per-
son akkurat kan tjene vores minimumsniveau, er det for usikker 
en situation til, at vi vil betragte personen som værende sikkert i 
havn som selvforsørgende. Se også beskrivelse af og motivation 
for dette indkomstbegreb i forrige kapitel.

Med indkomstdefi nitionen fastlagt bliver det næste punkt, hvor-
dan man defi nerer et givet minimumsniveau for årsindkomsten. 
Her vil der blive brugt 2 forskellige indkomstniveauer. Det ene 
er det årlige maksimale niveau for arbejdsløshedsdagpenge for et 
givet år. Den grundlæggende tanke er, at det maksimale dagpen-
geniveau er den indkomst, velfærdssamfundet har fastsat, man 
kan opretholde en vis levestandard med; op til dette niveau vil 
man understøtte borgerne, men ikke ud over dette. Så først når 
man tjener mere end maks. dagpenge, har man et indkomstni-
veau, som kun kan opnås ved selvforsørgelse. Vi spørger så, hvor 
stor andelen af forskellige befolkningsgrupper i alderen 25 til 59 
år som kan det.

Man kunne fremføre argumenter for, at man i stedet skulle 
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bruge de gældende satser for kontanthjælp. Dette har vi valgt ikke 
at gøre af to grunde: For det første er det sværere at defi nere en 
entydig sats for kontanthjælp, da satserne afhænger både af alder 
og familieforhold. Satserne er i nogen grad standardiserede, men 
alligevel kan den hjælp, der modtages, ofte svinge noget, fordi der 
er muligheder for specielle tillæg og engangsbeløb. For det andet 
kan kontanthjælpen tolkes som det nederste sikkerhedsnet i det 
sociale system, og sigtet med analyserne er at belyse, hvor mange 
i den danske befolkning, som rent faktisk erhverver en indkomst 
højere end den højeste i overførselssystemet.

Det andet indkomstniveau er derimod et mere traditionelt ind-
komstmål, nemlig 60 pct. af medianindkomsten (indkomst defi -
neret som markedsindkomst). Medianindkomsten er den obser-
verede indkomst, som deler befolkningen i 2 lige store halvdele, 
hvor den ene halvdel har en indkomst, der ligger under medianind-
komsten, og den anden halvdel en indkomst der ligger over. Det 
behøver ikke nødvendigvis at være 60 pct. af medianindkomsten, 
man anvender, også 50 pct. af medianindkomsten bliver i littera-
turen brugt som fattigdomsmål. Finansministeriet (2004) benytter 
både 50 og 60 pct. af medianindkomsten som mål. OECD har be-
nyttet 50 pct. af medianindkomsten som fattigdomsmål, se f.eks. 
Förster et al. (2004).

Ydermere relaterer dette indkomstniveau sig til hele befolk-
ningens generelle indkomstniveau, hvilket betyder, at hvis en gi-
ven persons indkomst falder som følge af en bred indkomstned-
gang i samfundet, vil det ikke nødvendigvis betyde, at personen 
nu ligger længere under minimumsindkomsten, end han eller hun 
gjorde før.

3.2.1. Dagpengeniveauet som grænse for selvforsørgelse

De følgende analyser vil koncentrere sig om personer i aldersin-
tervallet 25 til 59 år. Ved at skære personer under 25 år væk, vil 
en stor del personer under uddannelse blive udelukket. Dette er 
rimeligt at gøre, da studerende endnu ikke kan forventes at tjene 
en fuld løn – de bruger meget tid på netop ikke at tjene penge, 
men investerer i at blive i stand til det. Dermed er man i en peri-
ode i livsforløbet, hvor man af gode grunde har en lav indkomst. 
Det samme gør sig gældende for de personer, der er fyldt 60 år, 
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og som i mange tilfælde har trukket sig tilbage fra arbejdsmarke-
det. Umiddelbart ville man derfor forvente en del støj i analyserne 
ved at måle på disse to gruppers erhvervsevne, men ved at sætte 
afgrænsningen til 25-59 år er der nogenlunde afgrænset til dem, 
der må forventes at være aktive på arbejdsmarkedet. Der må dog 
stadig forventes at være nogle studerende tilbage pga. af de dan-
ske studerendes sene kandidatalder.

Figur 3.1 viser andelen af hele befolkningen, der har en årlig 
markedsindkomst på mindst det maksimale dagpengeniveau det 
aktuelle år. I fi guren er der desuden også opdelt på mænd og kvin-
der. Figuren viser tydeligt, at andelen, der tjener en indkomst på 
mindst det maksimale dagpengeniveau, er steget ganske markant 
fra 1984 til 2004. I 1984 var det 56 pct., som havde mindst dette 
indkomstniveau, mens andelen i 2004 var steget til 69 pct. Kur-
vens samlede forløb afspejler også ganske godt konjunktursving-
ningerne i den danske økonomi. Fra 1984 til 1988 stiger andelen 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 3.1. Andel af de 25-59-årige, der har en årlig markedsindkomst på 
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fra 55 til 65 pct., hvorefter andelen falder svagt frem mod 1993, 
hvor niveauet ligger på godt 60 pct. Fra 1993 er der uafbrudt stig-
ning, til andelen på 69 pct. nås.

Ved at betragte kurverne for hhv. mænd og kvinder fremgår det 
ganske tydeligt, hvad den umiddelbare forklaring på den samlede 
stigning er. Set over hele perioden er andelen af kvinder, der har 
en indkomst over det maksimale dagpengeniveau, steget betragte-
ligt, nemlig fra omkring 35 pct. i 1984 til 63 pct. i 2004. Andelen 
for kvinder er tilmed også den eneste, der er steget set over hele 
perioden. Andelen af mænd med en indkomst på minimum maks. 
dagpengeniveau svinger mellem 70 og 80 pct. i hele perioden, med 
nogenlunde samme start- og slutniveau. De svage konjunkturer i 
begyndelsen af 1990’erne gør, at andelen falder nogle få procent-
point i samme periode, men som helhed har andelen blandt mænd 
været rimelig uforandret over hele perioden.

Spørgsmålet er så, hvad der er den nærmere baggrund for, at 
så mange fl ere kvinder nu erhverver en indkomst, som kan for-
sørge dem selv. En stor del af forklaringen skal fi ndes i andelen 
af kvinder, som arbejder på hhv. hel- og deltid.

Figur 3.2 viser for alle beskæftigede mænd og kvinder, andelen 
der arbejder heltid. Her fremgår det tydeligt, at andelen af kvin-
derne, der arbejder heltid, er steget støt i hele perioden: Fra 63 pct. 
i 1984 til 92 pct. i 2004 eller næsten en 50 procents stigning for 
hele perioden. For mændene er andelen, der arbejder heltid, næsten 
konstant. I hele perioden ligger andelen på omkring 96-97 pct.

Den stigende andel af befolkningen, der har indkomst over det 
højeste dagpengeniveau, kan dermed langt hen ad vejen forklares 
med ændringer i arbejdstiden. Det er dog langtfra sikkert, at dette 
er den eneste forklaring. Dagpengene ligger jo på et politisk fast-
sat niveau, der hvert år bliver reguleret med en faktor. Hvordan 
denne faktor er blevet fastsat, har løbende ændret sig. Før 1991 
blev de offentlige overførsler reguleret fra år til år, typisk i de år-
lige fi nanslovsforhandlinger. Efter 1991 er reguleringen af satserne 
formaliseret i Lov om Satsregulering, hvor satserne bliver regule-
ret efter den generelle prisudvikling, men også efter udviklingen i 
det generelle lønniveau, se f.eks. Det Økonomisk Råd (2005). Re-
guleringen tager udgangspunkt i DA’s lønstatistik, hvor der bl.a. 
korrigeres for arbejdsmarkedsbidrag og indbetalinger til pensions-
ordninger. Endvidere afsættes noget af reguleringen til en særlig 
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pulje, som på hver enkelt fi nanslov kan bruges på svage grupper 
i det sociale system.

For at undersøge det faktiske forløb af de årlige reguleringer af 
dagpengeniveauet nærmere, er der i fi gur 3.3 taget udgangspunkt 
i det maksimale dagpengeniveau i 1984. Hvert år reguleres ni-
veauet så med det årlige forbrugerprisindeks, og for hvert år viser 
fi guren altså, hvor mange der har en markedsindkomst på mindst 
dette hypotetiske dagpengeniveau. Til sammenligning viser fi gur 
3.3 også andelen, der har en markedsindkomst over det aktuelle 
dagpengeniveau (gentaget fra fi gur 3.1).

Kurverne i fi guren er sammenfaldende i 1984, da beregnin-
gen af det pristalsregulerede dagpengeniveau som sagt tager ud-
gangspunkt i det år. Set over hele perioden er der færre, der har 
en markedsindkomst over det pristalsregulerede dagpengeniveau, 
sammenlignet med den faktuelle dagpengesats. I en stor del af 
perioden er forskellen omkring 3-4 procentpoint. Dette hænger 
sammen med, at de faktuelle dagpengesatser samlet set for perio-
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Figur 3.2. Andel blandt de beskæftigede 25-59-årige, der arbejder fuld-
tid fordelt på mænd og kvinder, 1984-2004. Procent.
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den 1984-2004 er blevet reguleret med en lavere procentsats, end 
hvis man havde taget udgangspunkt i en almindelig pristalsregu-
lering. Fra 1984 til 2004 er det maksimale dagpengeniveau steget 
med 59 pct. målt i årets priser – var dagpengene blevet simpelt 
pristalsreguleret, ville niveauet være steget med 70 pct. Dette har-
monerer ikke umiddelbart med, at dagpengesatsen bliver regule-
ret både med pris- og lønudviklingen, jf. ovenfor. Reguleringen 
med hensyn til både pris- og lønudvikling er dog først indført fra 
1991, og man kan da også konstatere, at den samlede stigning i 
det maksimale dagpengeniveau frem til 2004 afhænger meget af, 
hvilket år man tager som udgangspunkt. I årene 1984-1988 er sats-
reguleringen af dagpengene begrænset, mens infl ationen i samme 
periode er høj. Fastsatte man i stedet 1988 som udgangsår, stiger 
de årlige dagpenge 1988-2004 50 pct., mens prisindekset tilsva-
rende stiger 44 pct.

Sammenlagt kan man dog konkludere, at reguleringen af dag-
pengeniveauet har varieret noget i perioden, men forløbet i fi gur 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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3.3 viser, at det højst har givet sig udslag i en mindre niveaufor-
skel for andelen, der har en markedsindkomst på mindst hhv. dag-
pengeniveauet og det pristalsregulerede dagpengeniveau. Der er 
ingen tydelige forskelle i den tidsmæssige trend. Altså er det ikke 
her, vi fi nder en yderligere forklaring på udviklingen i fi gur 3.1. 
Udviklingen skal helt overvejende tilskrives, at fl ere og fl ere kvin-
der arbejder heltid frem for deltid.

3.2.2. Hvordan afhænger indtjeningsevnen af alder?

Det følgende afsnit vil kigge lidt nærmere på, hvordan udviklin-
gen er gået inden for forskellige aldersgrupper. De 25-59-årige 
inddeles i 3 aldersgrupper: 25-39 år, 40-49 år og 50-59 år. Denne 
opdeling er gjort for mænd i fi gur 3.4, hvor skalaen på y-aksen er 
indskrænket til fra 60 til 90 pct. for bedre at kunne afl æse forskel-
lene mellem de 3 aldersgrupper.

Figuren viser, at der ikke er de store niveaumæssige forskelle 
mellem de 3 aldersklasser. De 40-49-årige mænd er gruppen, hvor 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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den største andel har en markedsindkomst over dagpengeniveau-
et – i hele perioden svinger andelen omkring de 80 pct. Grunden 
til, at denne gruppe ligger højest, er formentlig, at de 40-49-årige 
er ved at „toppe“ på arbejdsmarkedet lønmæssigt, mens de yngre 
mellem 25 og 39 år endnu ikke kan præstere helt det samme løn-
mæssigt. De 50-59-årige er dem, hvor færrest har en markedsind-
komst over dagpengeniveauet, og her spiller det givetvis ind, at 
fl ere er begyndt at geare ned, nogle ved at gå ned i arbejdstid, mens 
andre er trådt helt tilbage fra arbejdsmarkedet. Denne gruppe er 
desuden bemærkelsesværdig, da den er den eneste gruppe, der i 
2004 har næsten samme andel som i 1987.

De to øvrige grupper topper i 1987, men er begge faldet med 
5-6 procentpoint i 2004. Således er der i 2004 ikke særlig stor for-
skel mellem de 3 grupper – alle tre aldersklasser ligger inden for 
intervallet 73-78 pct.

Man kan forklare meget af udviklingen i fi gur 3.4 ved som i 
tabel 3.1 at betragte beskæftigelsesfrekvenserne for de samme per-
songrupper for en række udvalgte år. Her ses, at beskæftigelsestal-
lene for alle tre aldersgrupper af mænd er faldet fra 1987 til 2004, 
men mindst for gruppen af 50-59-årige. Faldet i beskæftigelse fra 
1987 til 2004 for de to øvrige aldersgrupper skyldes overvejende, 
at fl ere står uden for arbejdsstyrken.

Figur 3.5 viser den tilsvarende inddeling i aldersgrupper for 
kvinder. Den viser, at til forskel fra mændene er der for kvinder-
ne nogen forskel på det tidsmæssige forløb inden for de enkelte 
aldersgrupper. Andelen, der har en markedsindkomst over dag-
pengeniveauet, stiger for alle 3 grupper, men hvor meget det sti-

1987 1993 2004

Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde

25-39 år 88,1 81,4 81,0 75,8 82,8 76,8

40-49 år 90,5 81,5 85,0 80,6 84,3 82,1

50-59 år 84,3 64,3 79,5 66,3 81,1 74,1

Kilde: IDA og egne beregninger.

Tabel 3.1. Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder opdelt på alder 
i 1987, 1993 og 2004.
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ger, varierer en del. I 1984 var andelen for kvinder mellem 50 og 
59 år godt 20 pct., mens andelen er steget støt og jævnt til 60 pct. 
i 2004, altså en tredobling. For de 40-49-årige kvinder sker der 
dog „kun“ en fordobling over periodeforløbet, idet andelen går fra 
35 pct. til godt 70 pct. Den gruppe, hvor andelen er steget mindst, 
er kvinderne mellem 25 og 39 år. Her var andelen i 1984 42 pct., 
mens den i 2004 ligger på omkring 59 pct. Udviklingen for de 25-
39-årige kvinder adskiller sig desuden fra de 2 øvrige aldersgrup-
per ved, at andelen efter 1988 rent faktisk falder frem mod 1994. 
Dette betyder, at mens det i 1984 var de 25-39-årige kvinder, hvor 
fl est havde en indkomst over dagpengeniveauet, er det i 2004 de 
40-49-årige, som ligger højest.

Tidligere var vi inde på, at meget af forklaringen på denne ud-
vikling skulle fi ndes i det faktum, at kvinderne i større grad arbej-
der heltid frem for deltid, og dermed alt andet lige vil generere en 
større lønindkomst (se fi gur 3.2). Derfor vil det naturligvis være 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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nærliggende at kigge nærmere på, hvor mange der arbejder fuldtid 
inden for hver af de 3 aldersgrupper. Andelen blandt kvinderne, 
som arbejder fuldtid fordelt efter alder, er vist i fi gur 3.6.

Figuren viser, at heltidsbeskæftigelsen er steget jævnt for alle 
3 aldersgrupper med mindst stigning for de 25-39-årige kvinder. 
Dermed synes vi i hovedtræk at have forklaret udviklingen for de 
40-49-årige og de 50-59-årige i fi gur 3.5, mens udviklingen for de 
25-39-årige kun delvist er forklaret. Udviklingen i fi gur 3.6 synes 
ikke rigtig at kunne forklare, hvorfor andelen med en markedsind-
komst over dagpengeniveauet for de 25-39-årige falder fra 1987 
til 1994. Her skal forklaringen nok fi ndes i, at dårligere økonomi-
ske tider oftere rammer unge og nyuddannede frem for personer i 
de mere etablerede aldre. Pedersen (1998) peger på, at man ser en 
„sidst ind – først ud effekt“, når virksomheder skærer ned på an-
tallet af medarbejdere. I tabel 3.1 kan man da også se, at beskæf-
tigelsesfrekvensen falder fra 1987 til 1993 for 25-39-årige kvinder, 
og derefter stiger en smule frem mod 2004.
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3.2.3. Opdeling på etniske grupper

En del studier har vist, at der er stor forskel på, hvordan de for-
skellige etniske grupper klarer sig på arbejdsmarkedet, se f.eks. 
Schultz-Nielsen (2002). Specielt viser det sig, at indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligt på det 
danske arbejdsmarked sammenlignet med danskere. I hvilken grad 
det påvirker hvor mange, der erhverver en selvforsørgende ind-
komst for denne gruppe, vil vi se nærmere på i det følgende.

Figur 3.7 viser andelene, der har en markedsindkomst på mindst 
det maksimale dagpengeniveau hvert år, opdelt på ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere og danskere samt køn og alder. Fi-
guren viser – ikke uventet – at der er stor forskel på indvandreres 
og danskeres evne til at erhverve indkomst.

Forløbet af de kønsopdelte kurver for danskere minder natur-
ligt nok meget om dem, vi så for hele befolkningen i figur 3.1. Her 
ligger de bare lige en tak højere. Blandt de ikke-vestlige mænd og 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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kvinder kan man fra 1985 til 1993 observere et stort fald i ande-
len, der er i stand til at erhverve indkomst over dagpengeniveauet. 
I 1984 ligger andelen for ikke-vestlige mænd på 41-42 pct., hvilket 
faktisk er højere sammenlignet med de danske kvinder. Derefter 
falder andelen til 24 pct. i 1993. Den stiger dog igen til 40 pct. i 
2004, men ligger stadigvæk lidt under niveauet fra 1985. De ikke-
vestlige kvinder er dem, hvor andelen med en markedsindkomst 
over dagpengeniveauet er mindst for hele perioden. I 1984 ligger 
andelen på 21 pct., men er – modsat de ikke-vestlige mænd – dog 
steget set samlet over perioden, da niveauet i 2004 er på 26 pct. 
Selv om man her kan konstatere en stigning, kan den ikke måle 
sig med den stigning, danske kvinder oplever gennem samme pe-
riode. Så den samlede udvikling for de ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere har indtil nu kun i beskeden grad været påvir-
ket af ændringer i arbejdsmarkedssituationen for de ikke-vestlige 
kvinder.

Det er bemærkelsesværdigt, at de dårlige tider først i 1990’erne 
har så meget større effekt på de ikke-vestlige indvandreres ind-
komstniveau sammenlignet med danskernes. Dette stemmer dog 
ganske godt overens med, at udsvingene over tid i beskæftigelse 
og ledighed er noget større for de ikke-vestlige indvandrere end 
for danskere, jf. Schultz-Nielsen & Constant (2004). I fi guren skal 
man desuden være opmærksom på, at der sker en løbende tilstrøm-
ning af nye indvandrere, som jo skal bruge tid på at få fodfæste 
på arbejdsmarkedet.

3.2.4. Indkomstgrænsen sat til 60 pct. af medianindkomsten

I det følgende vil vi fortsætte beskrivelsen af befolkningens ind-
komsterhvervelse, men hvor de forrige afsnit målte mod en politisk 
fastsat grænse, vil det følgende afsnit kort se på, hvad der sker, når 
man i stedet relaterer sig til det generelle indkomstniveau, nemlig 
60 pct. af medianindkomsten1, jf. også afsnit 3.2.

For hele befolkningen ligger andelen med en markedsindkomst 
over 60 pct. af medianindkomsten stabilt omkring 72-74 pct. (ikke 
vist her). Dette er i modsætning til det, der blev vist i fi gur 3.1, 

1. Medianindkomsten er her beregnet blandt de 16-70-årige i hele befolkningen på ba-
sis af markedsindkomst.
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hvor andelen med markedsindkomst over dagpengeniveauet har 
været klart stigende set over hele perioden, hvilket jo blev forkla-
ret med, at specielt kvinderne arbejder mindre på deltid. Grunden 
til, at det ingen effekt har her, er, at kvindernes øgede arbejdstid 
resulterer i en generel forøgelse af indkomstniveauet og dermed 
også i den medianindkomst, der måles op imod.

Vi så tidligere, at køn og alder var faktorer, der havde stor ind-
fl ydelse på, hvem der opnåede en markedsindkomst over det mak-
simale dagpengeniveau. At dette også gælder, når medianindkom-
sten bruges som grænse, fremgår af fi gur 3.8, som viser andelen 
blandt mænd og kvinder med en markedsindkomst på minimum 
60 pct. af medianindkomsten fordelt på de tidligere anvendte 3 
aldersgrupper. For mændene ligger de 3 aldersklasser i hele pe-
rioden tæt på hinanden, og over tid kommer de 3 aldersgrupper 
endnu tættere på hinanden. De 40-49-årige er den gruppe, hvor 
andelen ligger højest, som vi også observerede, da grænsen var 
sat til dagpengeniveauet.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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For kvinderne er det ligesom i fi gur 3.5 helt tydeligt mere afgø-
rende, hvor gammel man er. Kvinder mellem 50 og 59 år oplever 
en kraftigt stigende andel med en markedsindkomst over 60 pct. 
af medianindkomsten. I 1984 lå andelen på 45 pct. og slutter i 
2004 på 67 pct. Da der blev målt i forhold til dagpengeniveauet, 
var der dog tale om ca. en tredobling af andelen over tid. For de 
40-49-årige kvinder stiger andelen ligeledes, men mere moderat, 
mens andelen for de 25-39-årige kvinder faktisk falder en smule 
set over hele perioden.

Når man observerer fi guren samlet set, er det bemærkelsesvær-
digt med den konvergens, der observeres, forstået på den måde, at 
forskellen på de forskellige grupper snævrer ind over tid. I 1984 
er det de 50-59-årige kvinder og 40-49-årige mænd, der er størst 
forskel på, nemlig 43 procentpoint. I 2004 er det de samme to 
grupper, hvor forskellen er størst, men differencen er mindsket til 
14-15 procentpoint.

3.3. Er der lige muligheder for forbrug for personer 
med forskellig forældrebaggrund?

Dette afsnit vil arbejde videre med equal opportunity-tanken, som 
blev introduceret i forrige kapitel. Som det blev beskrevet der, går 
equal opportunity-tanken (se Roemer et al., 2003) grundlæggende 
ud på, at man i stedet for at fokusere på lige udfald tager udgangs-
punkt i lige muligheder. Hvis indkomst benyttes som mål for mu-
ligheder og udfald, så er den indkomstulighed, der måtte eksistere 
som følge af omstændigheder, den enkelte ikke har haft indfl ydelse 
på, et udtryk for ulige muligheder. Derimod er den indkomstulig-
hed, der er et resultat af forskelle i indsats, ikke udtryk for ulige 
muligheder. Begrebet „indsats“ er med overlæg formuleret bredt 
og indeholder både indsats for at få en kompetencegivende uddan-
nelse, indsats i forbindelse med videreuddannelse og udvikling 
i det hele taget af ens produktive evner, arbejdstimer (bl.a. den 
ugentlige arbejdstid), risikovillighed osv. Med andre ord dækker 
„indsats“ i denne sammenhæng over alt det, den enkelte selv kan 
gøre for at påvirke sin indkomst.

Den omstændighed, som vi specifi kt vil kigge på her, er foræl-
dreuddannelse og -indkomst. Man har nok indfl ydelse på sit eget 
uddannelses- og indkomstniveau, men ikke på sine forældres. Og 
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spørgsmålet er, i hvilken grad forældreuddannelse og -indkomst 
alligevel betyder noget for ens senere markedsindkomst og – i den 
udstrækning at det gør – i hvilket omfang skatte- og overførsels-
systemet bidrager til at skabe (mere) lige muligheder for forbrug 
for personer med forskellig forældrebaggrund.

Skulle man undersøge, hvad forældrebaggrund alt i alt bety-
der for en persons forbrugsmuligheder, så skulle man medtage en 
række andre forhold som også karakteriserer en familie/et hjem. 
F.eks. forhold som helbred, misbrug og evt. tidlig exit fra arbejds-
markedet. Her ser vi imidlertid kun på betydningen af forældre-
uddannelse og -indkomst.

Er der så lige muligheder for indkomst for personer med for-
skellig forældrebaggrund? I første omgang kan man betragte fi gur 
3.9, der viser fordelingen2 af markedsindkomsterne for befolknin-
gen i alderen 40 år opdelt efter fars og mors uddannelsesniveau: 
Ufaglærte, faglærte, videregående og akademisk videregående.3 At 
det kun er de 40-årige, der er med, er der fl ere grunde til: For det 
første er det ofte svært at fi nde forældreoplysninger i registrene 
for personer over 40 år. For det andet vil der for personer op til i 
hvert fald 30 år være en del, som stadigvæk er under uddannelse, 
hvilket kan være med til at sløre billedet. Og endelig vil vi ved kun 
at medtage de 40-årige have nogle personer, som arbejdsmarkeds-
mæssigt må forventes at være veletablerede. Endelig kan indkom-
sten som 40-årig fortolkes som et simpelt mål for livstidsindkomst 
(de højtuddannede tjener lidt, inden de bliver 40, men meget ef-
terfølgende, mens de kortuddannede tjener mere tidligt, hvorefter 
deres løn så til gengæld stiger mindre efter de 40 år).

Markedsindkomsten i fi gur 3.9 er opgjort (individuelt) skatte-
mæssigt, dvs. der er ikke taget højde for familieindkomster. Som 
fi guren viser, påvirker forældrenes uddannelsesniveau ens mulig-
heder for at erhverve markedsindkomst. De 4 fordelinger (på nær 
den for gruppen med ufaglærte forældre) ligger relativt tæt på 

2. Fordelingen er vist som en kumuleret fordeling, dvs. at for et indkomstniveau X på 
x-aksen angiver det tilhørende punkt på y-aksen den andel af populationen, der har en 
indkomst på X eller derunder.
3.  For hver person har man fundet begge forældres uddannelse (hvis muligt). Perso-
nerne bliver derefter opdelt i 4 grupper alt efter den højeste fuldførte uddannelse blandt 
begge forældre.
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hinanden, indtil markedsindkomsten når op omkring 200.000 kr., 
hvorefter det synes klart, at jo længere uddannelse ens forældre 
har, jo bedre er man stillet, forstået på den måde at sandsynlig-
heden for en god indkomst er højere: Højest forventet indkomst 
hvis forældrene har en lang videregående uddannelse (f.eks. en 
universitetsuddannelse). Derefter følger korte eller mellemlange 
uddannelser og faglige uddannelser, mens personer, hvor forældre-
ne er ufaglærte, er dem, der har den laveste forventede indkomst. 
Betragt f.eks. personen med medianindkomsten, som vi vil kalde 
midterpersonen. Medianindkomsten svarer til 50 pct.-fraktilen i 
indkomstfordelingen og er den indkomst, hvorom det gælder, at 
halvdelen af gruppen tjener mindre, og halvdelen tjener mere. Hvis 
han eller hun er barn af en højt uddannet, har vedkommende 29 
pct. højere markedsindkomst, end midterpersonen blandt dem med 
ufaglærte forældre. Forskellen er stort set den samme, hvis man 
kigger på 25 pct.-fraktilen. Går man op til 75 pct.-fraktilen, stiger 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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forskellen til 44 pct. De bedst lønnede blandt dem med akademi-
kerforældre tjener op mod en halv gang mere, end de bedst løn-
nede med ufaglærte forældre.

Det spændende bliver så, hvordan fordelingerne ser ud opgjort 
som disponibel indkomst. Fordelingen af disponibel indkomst op-
delt på forældres uddannelse skal, hvis der er lige muligheder, lig-
ge meget tæt på hinanden. Her har det naturligvis betydning, om 
man betragter de individuelle nettoindkomster eller de ækvivalere-
de nettoindkomster. Starter vi med de individuelle (ikke vist her), 
observerer man, at midterpersonen nu har 20 pct. højere nettoind-
komst som barn af en højt uddannet end midterpersonen i gruppen 
med ufaglærte forældre. De tilsvarende tal for 25 pct.-fraktilen og 
75 pct.-fraktilen er hhv. 15 og 26 pct.

Figur 3.10 viser så den ækvivalerede disponible indkomst, dvs. 
vi kan her se, om der er lige forbrugsmuligheder. Placeringen af de 
4 grupper er den samme som i figur 3.9, blot er kurverne „klemt“ 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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mere sammen, dvs. fordelingerne for de fire uddannelsesgrupper er 
blevet langt mere ensartede, men dog stadig med tydelige forskel-
le. Forældrebaggrundens indfl ydelse på størrelsen af medianind-
komsten er nu betragtelig mindre. Medianindkomsten for personer, 
hvor forældrene har akademisk uddannelse, er nu 17 pct. højere end 
medianindkomsten for personer med ufaglærte forældre.

Tilbage til spørgsmålet om i hvor høj grad skatte- og velfærds-
systemet bidrager til lige muligheder for forbrug for folk med for-
skellig forældrebaggrund. Det gør systemet i en vis grad, kan man 
altså konstatere: Der er 29 pct. forskel på markedsindkomsten for 
de to midterpersoner med hhv. ufaglærte og akademikerforældre. 
Skatte- og velfærdssystemet reducerer denne forskel med en 1/3 
til 20 pct., som er forskellen, når vi sammenligner midterperso-
nernes individuelle nettoindkomster. Det er måske ikke en så vold-
som reduktion af uligheden, når man tager omfanget af systemet 
i betragtning.

Endelig står familierne for at reducere forskellen fra 20 til 17 
pct. De ulige muligheder er relativt begrænsede på tværs af folk 
med forskellig forældrebaggrund i Danmark sammenlignet med 
situationen i andre rige lande, jf. Roemer et al. (2003). Forældrenes 
uddannelsesniveau betyder noget for folks markedsindkomst, men 
mindre for folks forbrugsmuligheder. Der er faktisk meget større 
forskel inden for de enkelte grupper, end der er mellem dem: De 
bedst lønnede blandt dem med ufaglærte forældre har rask væk 2-
3 gange højere disponibel indkomst end de dårligst lønnede med 
ufaglærte forældre, og det samme gælder for gruppen med fag-
lærte og gruppen med akademikerforældre. Mens midterpersonen 
fra akademikerhjemmet kun har en disponibel indkomst, som er 
17 pct. højere end midterpersonen fra det ufaglærte hjem.

Det er klart, at resultatet i høj grad er drevet af det faktum, at 
indkomstuligheden på markedsniveau i Danmark generelt er lav, 
hvilket må formodes også at være infl ueret i en vis grad af skatte- 
og velfærdssystemets indretning.

Hvad med held (eller uheld)? Er det en omstændighed eller en 
indsats. Det er ikke så oplagt at afgøre, da det held (eller uheld), 
den enkelte oplever, nemt kan være påvirket af vedkommendes 
indsats. Der vil givetvis være en rest af held/uheld, som er uaf-
hængig af indsats, men det vil gælde for alle grupper uafhængigt 
af forældrebaggrund. Hvis ikke der er fuld uafhængighed, er held/
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uheld en del af det at have forældre med et vist uddannelsesniveau, 
og det er derfor med i vores analyse.

Afslutningsvis vil vi undersøge, om skatte- og overførselssy-
stemet i lige så høj grad kompenserer for ulige muligheder med 
hensyn til forældreindkomst, som tilfældet er for forældreuddan-
nelse. Her skal man naturligvis være varsom, da den årlige brut-
toindkomst afhænger meget af, hvor man er i livsforløbet. I de føl-
gende fi gurer er det valgt at opdele vores population efter foræl-
drenes bruttoindkomst i 1980. Vores hovedpersoner (de 40-årige) 
var i 1980 16 år gamle og stod overfor at skulle vælge uddannelse. 
Forældrene til hovedpersonerne er i 2004 typisk omkring 60-70 år 
gamle, dvs. i 1980 var hovedparten af forældrene i alderen 36-46 
år og dermed et sted i livsforløbet, der kan minde om vores hoved-
personers nuværende situation. Specielt ville man ikke forvente, at 
særligt mange forældre var under uddannelse eller havde trukket 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet (og dermed havde lav indkomst).

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Den kumulerede markedsindkomst (opgjort individuelt) for per-
soner i alderen 40 år opdelt efter forældrenes samlede bruttoind-
komst i 1980 er vist i fi gur 3.11. I forhold til situationen, hvor der 
blev opdelt på uddannelse (se fi gur 3.9), synes størrelsen af for-
ældrenes samlede bruttoindkomst at have en større indfl ydelse på 
fordelingen af markedsindkomst. Blandt personer, hvis forældre 
har en bruttoindkomst under 100.000 kr., er der fl ere med rela-
tivt lave markedsindkomster, mens det er omvendt for personer, 
hvis forældre har en bruttoindkomst på over 300.000 kr. Medi-
anindkomsten for personer med højeste forældreindkomst er 35 
pct. højere end for personer med laveste forældreindkomst. For 
25 pct.-fraktilen er forskellen dog helt oppe på 101 pct. Her spil-
ler det ind, at for personer, hvor forældrene har ingen eller en lav 
indkomst i 1980, har relativt fl ere en markedsindkomst på 0 eller 
tæt på 0 i 2004.

Opgør vi de kumulerede fordelinger på basis af den (individu-
elle) skattemæssige disponible indkomst, reducerer det forventeligt 
nok forskellene mellem de 4 grupper. Medianindkomsten for per-
soner med forældreindkomst over 300.000 kr. er nu 26 pct. større 
end medianindkomsten for personer med forældreindkomst under 
100.000 kr. Og hvor forskellen for 25 pct.-fraktilen før var 101 pct., 
er denne nu nede på 23 pct.

Figur 3.12 viser så situationen med disponibel indkomst op-
gjort i form af forbrugsmuligheder (ækvivaleret). Situationen er 
den, at det nu er stort set uden betydning, om forældreindkomsten 
ligger i intervallet 0-100.000 kr. eller i intervallet 100.000-200.000 
kr. Personer med forældreindkomst i intervallet 200.000-300.000 
kr. skiller sig lidt ud, men dog ikke voldsomt. Til gengæld er det 
tydeligt, at personer, som er børn af forældre med en høj brutto-
indkomst, også typisk har større forbrugsmuligheder i 2004. Me-
dianindkomsten for personer med forældreindkomst over 300.000 
kr. ligger 22 pct. højere end medianindkomsten for personer med 
de laveste forældreindkomster. Den tilsvarende forskel var på 17 
pct. mellem 40-årige med hhv. ufaglærte og akademiske forældre. 
Men igen, de disponible indkomster for rige folks voksne børn 
er ikke så meget højere end for fattige folks voksne børn. Der er 
langt større forskel mellem hhv. fattige folks rige og fattige børn, 
og mellem rige folks rige og fattige børn.
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3.4. Sammenfatning
Dette kapitel har analyseret, i hvilken grad den danske befolkning 
erhverver indkomst, og i hvilken grad befolkningen har lige mulig-
heder for det. Stadig fl ere har erhvervet indkomst over det maksi-
male dagpengeniveau gennem perioden 1984-2004. I 1984 havde 
56 pct. af de 25-59-årige en markedsindkomst over det maksimale 
dagpengeniveau. Andelen var i 2004 steget til 69 pct. Stigningen 
skal især tilskrives kvinderne. I 1984 lå andelen af kvinder, der 
havde en indkomst over dagpengeniveauet på 35 pct. – i 2004 er 
andelen steget til 63 pct. For mændene er der ikke de store udsving. 
Den stigende andel af kvinder, der har en indkomst over dagpen-
geniveauet, skal forklares med, at andelen blandt kvinderne, der 
arbejder fuldtid, er steget kraftigt. Den stigende andel med en ind-
komst over dagpengeniveauet kan ikke forklares med eventuelt va-
rierende metoder i de årlige reguleringer af dagpengeniveauet.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Fokuserer man på, hvordan udviklingen er gået inden for for-
skellige aldersgrupper, er der igen store kønsforskelle. Blandt 
mændene har alderen ikke den store betydning for, hvor mange 
der har en markedsindkomst over dagpengeniveauet. I de sidste 
par år i observationsperioden ligger alle tre aldersgrupper inden 
for intervallet 73-78 pct. Blandt kvinderne derimod har alderen 
stor betydning: Andelen blandt de 50-59-årige kvinder, der har 
en indkomst over dagpengeniveauet, går fra godt 20 pct. i 1984 
til 60 pct. 2004, altså næsten en tredobling. Andelen for de 40-
49-årige fordobles fra 35 pct. til lidt over 70 pct. De 25-39-årige 
kvinder er den gruppe, hvor andelen stiger mindst, fra 42 pct. i 
1984 til 59 pct. i 2004.

Det bliver også analyseret, hvordan udviklingen forløber, når 
man opdeler på etnisk baggrund, nemlig ikke-vestlig baggrund og 
dansk baggrund. Analyserne viser, at specielt blandt de ikke-vest-
lige indvandrere og efterkommere er der en meget lavere andel, 
der har en markedsindkomst over det maksimale dagpengeniveau. 
I 2004 var andelen for ikke-vestlige mænd på 40 pct., mens det 
sammenlignelige tal for danske mænd lå på 77 pct. Ud over den 
niveaumæssige forskel, synes det også klart, at andelen for de ikke-
vestlige indvandrere er langt mere konjunkturfølsom. Andelen for 
de ikke-vestlige mænd er helt nede på 24 pct. i 1993/1994, hvoref-
ter andelen i 2004 stiger til 40 pct. For danskere kan man slet ikke 
i samme grad observere konjunktursvingningerne. Dette hænger 
sammen med, at disse andele i høj grad er drevet af den samlede 
arbejdsmarkedstilknytning – og denne svinger mere i takt med 
konjunkturerne for indvandrere end for danskerne.

I stedet for at benytte det politisk fastsatte dagpengeniveau som 
grænse er 60 pct. af medianindkomsten også benyttet som mål for 
indtjeningsevnen. Anvender man medianindkomsten som grænse, 
fi nder man i sammenligning med de tidligere analyser generelt 
mindre udsving over tid, fordi grænsen er dynamisk og fl ytter sig 
opad, når f.eks. kvinderne erhverver indkomst i højere grad. Der-
med kan man også observere, at forskellen i andele mellem køn 
og forskellige aldersgrupper snævrer ind over tid. F.eks. lå ande-
len blandt 50-59-årige kvinder med en markedsindkomst over 60 
pct. af medianindkomsten i 1984 på 45 pct., mens den for mænd 
mellem 40 og 49 år lå på 88 pct. I 2004 var de tilsvarende andele 
hhv. 67 pct. og 81 pct.
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Afslutningsvis fokuserer kapitlet på, i hvor høj grad der er lige 
muligheder for indkomster og forbrug i Danmark for folk med for-
skellig forældrebaggrund, nærmere bestemt forældreuddannelse 
og -indkomst. For begge opdelinger gælder det, at der ikke er lige 
muligheder for markedsindkomst på tværs af folk med forskel-
lig forældrebaggrund. Midterpersonen blandt folk fra akademi-
kerhjem tjener 29 pct. mere end midterpersonen blandt folk med 
ufaglærte forældre. Den tilsvarende forskel mellem midterperso-
ner med hhv. rige og fattige forældre er lidt højere, nemlig 35 pct. 
Denne analyse afslørede også, at en anseelig andel af personer med 
fattige forældre selv ender med meget lav indkomst som voksne. 
En tendens som er langt mindre udtalt, når vi sammenligner per-
soner med lavt- og højtuddannede forældre. Men uanset om vi 
sammenligner folk fra forskellige typer af hjem, indkomst- eller 
uddannelsesmæssigt, bidrager skatte- og velfærdssystemet til en 
væsentlig udjævning af forskellene. Ser vi nemlig på forbrugsmu-
lighederne for midterpersonen blandt folk med akademikerforæl-
dre, så har vedkommende kun 17 pct. mere til forbrug end mid-
terpersonen blandt folk med ufaglærte forældre. Den tilsvarende 
forskel mellem midterpersoner med hhv. rige og fattige forældre 
er igen lidt højere nemlig på 22 pct.

Den ene konklusion, vi er nået frem til, er således, at det dan-
ske skatte- og overførselssystem er med til at gøre mulighederne 
for forbrug mere lige i forhold til et udgangspunkt – uligheden i 
markedsindkomsterne – som ikke er så ulige endda. Den anden 
konklusion er, at forskellene i levevilkår er langt større inden for 
grupper af personer med samme familiebaggrund, for så vidt an-
går forældreuddannelse og -indkomst, end disse forskelle er mel-
lem grupper med forskellig familiebaggrund: Forskellene i for-
brugsmuligheder mellem folk fra højt og lavt uddannede hjem er 
mindre end mellem de akademikerbørn, som har klaret sig bedst 
som voksne, og de, som har klaret sig dårligst; og også mindre 
end mellem ufaglærtes børn, som klarer sig godt og dårligt. Til-
svarende er forskellene i forbrugsmuligheder mellem folk, som 
klarer sig godt og dårligt, meget større end mellem folk fra rige 
og fattige hjem.
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4 Indkomstmobilitet eller
 fastlåsning i lavindkomst?
 – Danske erfaringer
 1983 til 2004

Af Peder J. Pedersen

4.1. Indledning og motivering
I 2005 præsenterede socialministeren det synspunkt, at øget ulig-
hed ville have en positiv virkning på den økonomiske udvikling 
i samfundet. Synspunktet fi k en meget ublid medfart i langt stør-
stedelen af den offentlige debat. Dels landede det midt i en igang-
værende debat om, hvorvidt fattigdom eller lavindkomst var et 
stigende problem i Danmark, dels afklarede det, at en høj grad 
af økonomisk lighed er en målsætning med stor tilslutning i det 
danske samfund.

Målsætningen er samtidig i meget høj grad blevet realiseret, 
idet fordelingen af den disponible indkomst – indkomsten fratruk-
ket skat og tillagt overførsler fra det offentlige – er mere ligelig 
i Danmark end i det store fl ertal af andre rige lande. Det betyder 
selvsagt ikke, at det er en problemfri idealtilstand, der er realiseret. 
På den ene side er der deltagere i den økonomisk-politiske debat, 
som fremhæver de senere års stigning i uligheden som problema-
tisk. På den anden side diskuteres det til stadighed, om en meget 
høj grad af økonomisk lighed svækker incitamenterne til økono-
misk foretagsomhed – eksempelvis i form af den løbende diskus-
sion af, om det kan/skal kunne betale sig privatøkonomisk at tage 
et lavtlønnet job frem for at modtage en passiv indkomstoverførsel 
fra det offentlige. Samtidig er et andet centralt diskussionstema, 
om globaliseringen på længere sigt vil fremtvinge en større ulig-
hed i det danske samfund gennem et pres både på den lave del af 
lønfordelingen og på den høje ende af indkomstskatten.

I dette kapitel er fokus ikke direkte på indkomstfordelingen, 
men i stedet på den enkelte persons grad af at være mobil inden for 
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en indkomstfordeling med en given grad af ulighed. Det er vigtigt 
at slå fast fra starten, at der ikke er tale om nogen sammenhæng 
mellem ulighed i fordelingen af indkomst og muligheden for, at 
et menneske bevæger sig op – eller ned – i indkomstfordelingen. 
For eksempel er den store ulighed i indkomstfordelingen i USA 
blevet forsvaret med det argument, at der til gengæld er stor sand-
synlighed for at bevæge sig op i indkomstfordelingen. Det skulle 
med andre ord ikke være sådan, at mange er fastlåst livet igennem 
langt nede i indkomstfordelingen – tværtimod skulle springet fra 
„avisdreng til millionær“ være mere end en myte. Når man kon-
fronterer disse mobilitetsargumenter til forsvar for en høj ulighed 
med virkeligheden, viser de sig imidlertid ikke at være holdbare. I 
en grundig undersøgelse med individ-data for en længere årrække 
for USA og for de skandinaviske lande var det således et klart re-
sultat, at indkomstmobiliteten i de skandinaviske velfærdssamfund 
var mindst lige så høj som i USA (Aaberge et al. (2002)).

De næste spørgsmål at tage fat på her i indledningen er:
 • Hvorfor er det væsentligt, om mobiliteten i indkomstfordelin-

gen er høj eller lav?
 • Hvilke forhold er årsag til mobilitet eller fastlåsning i ind-

komstfordelingen?

I forhold til det første spørgsmål vil mange anse det for proble-
matisk, hvis en placering langt nede i indkomstfordelingen på et 
givet tidspunkt betyder, at en person med stor sandsynlighed vil 
forblive i denne situation. Om der med andre ord er tale om en høj 
grad af fastlåsning i den lave ende af indkomstfordelingen. I man-
ge analyser af indkomstmobilitet er fokus på sandsynligheden for, 
at mennesker forlader lavindkomst eller fattigdom, ofte suppleret 
med undersøgelser af, om afgang fra lavindkomst er varig, eller 
om en person relativt hurtigt falder tilbage i lavindkomst.

Rent teknisk fastlægger man et bestemt kritisk niveau i ind-
komstfordelingen som skillelinjen mellem fattigdom og ikke-fat-
tigdom, og fokus i mange undersøgelser har så været på de fakto-
rer, som påvirker menneskers sandsynlighed for at være over eller 
under skillelinjen, henholdsvis for at ændre status – enten komme 
op over eller falde ned under grænsen fra en periode til den næ-
ste. En sådan lavindkomst- eller fattigdomsgrænse kan fastlæg-
ges på mange måder. I USA er der en lang tradition for studier af 
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fattigdommens omfang, og den typiske tilgang har været, at fat-
tigdomsgrænsen er det, man kalder „absolut“. Ved det forstås, at 
man fastlægger et minimumsbudget for leveomkostninger i USD. 
Fattigdomsandelen på et bestemt tidspunkt er så den andel af be-
folkningen, hvis indkomster ligger under denne grænse.

Som tiden går, har den økonomiske vækst betydet ændringer 
i opfattelsen af, hvor stort et „minimumsbudget“ skal være. Den 
absolutte fattigdomsgrænse i USD bliver med mellemrum sat i vej-
ret. Der er derfor tale om en mindre skarp sondring mellem den 
amerikanske absolutte fattigdomsgrænse og den såkaldte „relati-
ve“ fattigdomsgrænse, som typisk bruges i analyser i de europæi-
ske lande. Her har den dominerende fremgangsmåde i de senere år 
været, at fattigdomsgrænsen fastlægges som 60 pct. af medianen i 
fordelingen af indkomsterne, efter at de er blevet ækvivalensskala-
justeret. Det betyder:
 • At man tager hensyn til familiesammensætningen, når ind-

komsterne skal vurderes og sammenlignes. Dette gøres ved at 
udregne nye vægtede indkomster for hvert individ, jf. diskus-
sionen af ækvivalensskala-justerede indkomster i kapitel 2.

 • At fattigdomsgrænsen fastlægges til 60 pct. af den midterste 
indkomst i fordelingen af ækvivalensskala-justerede indkom-
ster.

 • Grundlæggende fokuserer mange undersøgelser på bevægelser 
hen over denne fattigdoms- eller lavindkomstgrænse. Teknisk 
foregår det ved at se på, hvordan sandsynligheden for at forlade 
lavindkomst hænger sammen med forskellige baggrundsfakto-
rer. I et mere langsigtet perspektiv kan man desuden fokusere 
på:

 • Varigheden af at være under fattigdomsgrænsen. I mange til-
fælde vil f.eks. det at være under uddannelse betyde, at man 
ligger under grænsen i en periode for siden at få en højere ind-
komst. Det er selvsagt ikke et problem på samme måde som at 
ligge under fattigdomsgrænsen mere varigt, hvis man har van-
skeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

 • Risikoen for at vende tilbage til lavindkomst, hvor man ser på 
en længere periode i stedet for blot at se på situationen fra ét 
år til det næste.

I dette kapitel er fokus primært på fattigdomsrisikoen mellem på 
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den ene side indfødte danskere og på den anden side to grupper 
af indvandrere, dels fra mindre udviklede eller såkaldt ikke-vest-
lige lande, dels fra gruppen af udviklede vestlige lande. Dermed er 
der taget hul på det andet hovedspørgsmål nævnt ovenfor, nemlig 
hvilke forhold eller begivenheder, som kan være årsag til mobilitet 
eller ej i indkomstfordelingen. Generelt vil mobiliteten bero på:

 • Ændringer over tiden i uddannelse, alder og erhvervserfaring.
 • Ændringer i arbejdsmarkedssituationen, primært skift mellem 

arbejdsløshed og beskæftigelse.
 • Ændringer i livssituationen, eksempelvis at blive enlig forsør-

ger, eller miste ægtefælle eller samlever ved skilsmisse eller 
død.

Der er derfor stor forskel på de situationer eller udløsende begi-
venheder, der skaber mobilitet eller fastholdelse under eller over 
lavindkomstgrænsen. Fra en social eller en økonomisk synsvinkel 
er det ikke et problem, at en person i en periode som ung under 
uddannelse befi nder sig under lavindkomstgrænsen, da problemet 
jo bliver løst, når uddannelsen afsluttes. Derimod er fastlåsning 
langvarigt i lavindkomst et helt anderledes problem, hvis et men-
neske er langtidsledig eller enlig forsørger.

I dette kapitel er fokus på risikoen for fastlåsning under lavind-
komstgrænsen. Vi ser som nævnt på tre grupper i befolkningen, 
indvandrere fra ikke-vestlige, eller mindre udviklede, lande, ind-
vandrere fra vestlige lande og danskere i øvrigt (svarende til be-
grebet danskere i de to foregående kapitler). Interessen er specielt 
knyttet til spørgsmålet om, i hvilket omfang personer låses fast i 
en passiv situation, hvor en væsentlig del af forsørgelsesgrundla-
get udgøres af overførselsindkomster.

Analysen og diskussionen af denne fastlåsningsrisiko sker med 
brug af et datasæt, som dækker perioden 1983 til 2004. For den 
årrække anvendes data for enkeltpersoner og familier, som på ba-
sis af samkørte – anonyme – oplysninger fra administrative re-
gistre giver mulighed for at følge den enkeltes årlige placering i 
indkomstfordelingen med speciel opmærksomhed på ændringer 
i placeringen i fordelingen. Årene, som indgår, er særdeles eg-
nede til formålet, fordi perioden er sammensat af en første fase 
med lavkonjunktur og en stigning i arbejdsløsheden til det høje-
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ste niveau nogensinde målt i Danmark – fra midten af 1980’erne 
til begyndelsen af 1990’erne – efterfulgt af en fase med langva-
rig opgang i konjunkturen og tilsvarende nedgang i arbejdsløs-
heden. Samtidig er der imidlertid, hvad angår indvandringen fra 
ikke-vestlige lande, tale om meget store variationer både i antal-
let af indvandrere og i sammensætningen på oprindelsesregioner 
og -lande, som ikke umiddelbart har nogen sammenhæng med 
konjunkturforløbet i Danmark, men i stedet styres af chok i om-
verdenen med borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien som et me-
get klart eksempel. En kraftig stigning i indvandringen kan der-
for godt tænkes at give en øget risiko for fastlåsning i en situation 
med lavindkomst, også selv om konjunktursituationen i Danmark 
er gunstig på ankomsttidspunktet.

4.2. Indkomstudvikling og lavindkomst

Som indledning til diskussionen om indkomstmobilitet skal vi se 
på nogle indikatorer for den indkomstmæssige situation for de to 
grupper af indvandrere og befolkningen i øvrigt. En afgørende 
faktor for indkomstfordeling og -udvikling er den enkeltes situa-
tion på arbejdsmarkedet. Overordnet var der i 2004 – sidste år i 
vores datamateriale – 2.766.000 personer i arbejdsstyrken i alde-
ren 16-66 år1. Heraf var 178.700 eller 6,5 pct. indvandrere og ef-
terkommere, som fordeler sig på de to grupper, vi anvender her, 
med 66.100 fra vestlige lande og 112.600 fra ikke-vestlige lande. 
Erhvervsfrekvensen for indvandrerne var 63,7 for vestlige ind-
vandrere og efterkommere og 53,2 for gruppen af ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere og dermed væsentlig lavere end for 
befolkningen med dansk oprindelse, hvor den var 78,4. Samtidig 
med den lave erhvervsfrekvens var der også tale om, at arbejds-
løsheden var væsentlig højere, med 16,3 pct. for den ikke-vestlige 
gruppe, 7,0 pct. for den vestlige gruppe og 5,3 pct. for gruppen 
med dansk oprindelse. Den markant svagere arbejdsmarkedstil-
knytning – specielt for indvandrere fra ikke-vestlige lande – er 
derfor en væsentlig del af baggrunden for den følgende diskussion 
af indkomstfordeling og -mobilitet.

Et meget overordnet billede af indkomstudviklingen er vist i fi -

1. Kilde til tallene er Statistikbanken, Danmarks Statistik.
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gur 4.1 for årene i vores datasæt. For hvert af årene viser fi gur 4.1 
den gennemsnitlige bruttoindkomst for de personer i hver af de tre 
grupper, som var 25-59 år gamle, og dermed udgjorde arbejdsstyr-
kens „kernetropper“. Bruttoindkomsten er summen af markeds- og 
overførselsindkomster fra det offentlige, og enheden er her perso-
ner uden justering for forskelle i familiesituationen.

Summarisk og overordnet er gennemsnitsindkomsten vokset 
væsentlig hurtigere over perioden for danskere i øvrigt end for 
specielt indvandrere fra ikke-vestlige lande. I den sammenhæng 
skal man selvsagt være opmærksom på, at det voksende gab – både 
relativt og i kroner – i høj grad afspejler både voldsomme ændrin-
ger i indvandringens størrelse og i dens sammensætning på oprin-
delsesregioner og -lande.

Herefter går vi over til at anvende den indkomstjustering, som 
blev beskrevet ovenfor, dvs. at hver person tildeles familiens sam-
lede indkomst justeret med en ækvivalensskala, hvorved man sø-
ger at fange stordriftsfordele ved at leve fl ere sammen. For perso-

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 4.1. Gennemsnitlig nominel bruttoindkomst for personer i tre 
grupper, ikke-vestlige indvandrere, vestlige indvandrere og danskere i 
øvrigt, 25-59-årige, 1984-2004.
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ner, der lever som singler, sker der derfor ingen justering af deres 
indkomst. Vi anvender desuden i det følgende to forskellige ind-
komstbegreber:
 • Markedsindkomsten bestående af løn, virksomhedsoverskud 

og kapitalindkomst, og
 • den disponible indkomst som er markedsindkomsten tillagt 

overførselsindkomster og fratrukket skat.

Før vi går i gang med at illustrere indkomstmobiliteten, vil vi se 
på endnu en vigtig indikator for den indkomstmæssige situation, 
nemlig den andel i hver af vores tre grupper, som har en indkomst 
under fattigdoms- eller lavindkomstgrænsen – i det følgende defi -
neret som 60 pct. af medianen i fordelingen af den justerede ind-
komst. I fi gur 4.2a og 4.2b ser vi på lavindkomstandelene, hen-
holdsvis for markedsindkomst og for disponibel indkomst. Hvad 
angår markedsindkomsten, ser vi i fi gur 4.2a for alle tre grupper, 
at lavindkomstandelen topper i midten af 1990’erne sammen med 
arbejdsløsheden. Profi len er svag for danskere i øvrigt, sammen-

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 4.2a. Lavindkomstandele på grundlag af markedsindkomst, 1984-
2004 (ækvivalensskala-justeret)
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lignet specielt med de ikke-vestlige indvandrere. Desuden er fi gur 
4.2a en meget dramatisk illustration af forskellen i indkomstmæs-
sig situation mellem ikke-vestlige indvandrere og danskere i øvrigt 
– bl.a. som en afspejling af den store forskel i arbejdsmarkedstil-
knytning mellem de to grupper.

Som forventet viser fi gur 4.2b, at overførsler og skatter redu-
cerer lavindkomstandelene kraftigt. Desuden illustrerer den det 
forbløffende forhold – for gruppen danskere i øvrigt – at den of-
fentlige sektor har gjort lavindkomstandelen næsten fuldkommen 
resistent omkring 10 pct. i forhold til de meget voldsomme kon-
junkturbevægelser igennem perioden. Det allerede i startåret store 
gab imellem lavindkomstandelene vokser, som det fremgår, kraf-
tigt igennem perioden. Ved fortolkningen af det voksende gab 
skal man inddrage de store ændringer i ankomststrøm og -sam-
mensætning for specielt gruppen af indvandrere fra ikke-vestlige 
lande. Kurven for ikke-vestlige indvandrere viser et temporært 
fald i lavindkomstandelen i midten af 1990’erne, som tidsmæssigt 
falder sammen med store fl ygtningestrømme fra bl.a. den jugo-

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 4.2b. Lavindkomstandele på grundlag af disponibel indkomst, 
1984-2004 (ækvivalensskala-justeret)
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slaviske borgerkrig. Det fremgår desuden, at lavindkomstandelen 
for ikke-vestlige indvandrere fra midten af 1990’erne stabiliseres 
omkring 0,35-0,40.

4.3. Indkomstmobilitet, 1983 til 2004

Så er vi klar til at se nærmere på udviklingen i indkomstmobilite-
ten over de 21 år. For at gøre diskussionen mere overskuelig deler 
vi perioden op i to årtier, 1983-1993 er periode 1 præget af store 
variationer i konjunkturforløbet, som i de sidste år resulterer i en 
meget høj arbejdsløshed. Periode 2 er så årene 1993-2004 præget 
af en meget kraftig nedgang i arbejdsløsheden. Vi tager udgangs-
punkt i 1983, henholdsvis 1993, og derpå følges udviklingen gen-
nem de to årtier.

I hvert af de to startår afgrænser vi os til at følge personer, som 
er 25-49 år gamle. Det medfører, at billedet m.h.t. mobilitet ikke 
„sløres“ af unge, som afslutter uddannelse og springer kraftigt op 
i indkomst eller af mennesker, som går ned i indkomst i kraft af, 
at de går på efterløn eller pension. Mobilitet i et eller andet om-
fang foreligger, når disse personer i løbet af de 10 år skifter plads 
i indkomstfordelingen. For at få et indtryk af omfanget af mobilitet 
har vi opdelt vores population i det, som teknisk kaldes kvintiler 
efter deres placering i indkomstfordelingen for hele befolkningen 
i start- og slutåret i de to perioder. En person placeres i 1. kvin-
til, hvis hendes indkomst er blandt de 20 pct. laveste, i 2. kvintil 
hvis den ligger i den næstlaveste femtedel osv. Alle personer i da-
tasættet placeres på den måde i en kvintil af indkomstfordelingen 
i start- og slutåret med det forbehold, at nogle personer dør eller 
udvandrer i løbet af de 10 år.

Opstillingen af disse mobilitetsmatricer er foretaget med både 
den ækvivalensjusterede markedsindkomst og den tilsvarende dis-
ponible indkomst for hver af vores tre grupper og inden for hver 
gruppe separat for kvinder og mænd. Tabel 4.1-4.3 viser mobili-
tetsmatricer for de tre grupper for perioden 1993 til 2004, hvor 
vi ser på mobiliteten m.h.t. disponibel indkomst. De tilsvarende 
tabeller for perioden 1983 til 1993 er til sammenligning vist i ap-
pendiks 1.

I en tænkt situation, hvor alle indkomster ændres relativt i sam-
me omfang, ville alle forblive i den kvintil, de startede i, og tabel-
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2004

1 2 3 4 5 afgang alle

1993

1 22,8 17,0 13,7 12,7 10,1 23,6 100,0

2 18,8 24,7 21,7 14,5 10,6 9,7 100,0

3 12,4 17,3 22,2 21,6 17,6 9,0 100,0

4 8,5 12,6 19,5 25,3 27,4 6,7 100,0

5 6,0 7,3 10,8 21,0 45,6 9,2 100,0

Tabel 4.1. Indvandrere fra ikke-vestlige lande, 25-49 år gamle i 1993, 
fordelt på kvintiler i fordelingen af disponibel indkomst i 1993 og 2004. 
Relativ fordeling i procent.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.

2004

1 2 3 4 5 afgang alle

1993

1 14,0 16,7 10,2 7,3 4,4 47,5 100,0

2 7,7 27,8 25,5 15,1 7,9 16,0 100,0

3 4,5 15,9 24,8 27,7 14,6 12,5 100,0

4 3,1 10,2 17,6 28,1 29,2 11,9 100,0

5 2,9 6,7 9,3 17,9 49,1 14,1 100,0

Tabel 4.2. Indvandrere fra vestlige lande, 25-49 år gamle i 1993 fordelt 
på kvintiler i fordelingen af disponibel indkomst i 1993 og 2004. Rela-
tiv fordeling i procent.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.

2004

1 2 3 4 5 afgang alle

1993

1 36,6 23,1 14,8 10,4 7,7 7,4 100,0

2 17,4 27,1 23,8 18,2 9,7 3,9 100,0

3 9,9 19,4 24,6 25,8 16,9 3,3 100,0

4 7,6 13,2 19,9 27,6 28,2 3,5 100,0

5 6,8 7,9 11,2 19,8 50,1 4,2 100,0

Tabel 4.3. Danskere i øvrigt, 25-49 år gamle i 1993 fordelt på kvintiler 
i fordelingen af disponibel indkomst i 1993 og 2004. Relativ fordeling 
i procent.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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lerne ville kun have strengt positive tal i diagonalerne og nuller 
udenfor. Denne tænkte situation foreligger helt klart ikke her. Der 
er en vis „ophobning“ i diagonalen, men samtidig betragtelig mo-
bilitet både op og ned i fordelingen. Desuden er det iøjnefaldende, 
at fortolkningen af mobilitetsomfanget kompliceres for personer 
i 1. kvintil i de to indvandrergrupper, fordi frafaldet her er meget 
stort, over 20 pct. i gruppen ikke-vestlige lande og næsten 50 pct. 
i gruppen vestlige lande. For sidstnævnte gruppe ved man fra den 
offentligt tilgængelige statistik, at tilbøjeligheden til returmigra-
tion inden for en periode på 10 år er høj. En sandsynlig fortolk-
ning af det ekstremt høje frafald fra 1. kvintil er, at det drejer sig 
om personer under uddannelse i 1993, som i stort omfang er vendt 
tilbage til hjemlandet i 2004.

Vi prøver på at give et summarisk indtryk af tendenser i mobi-
litetsmatricerne ved at lægge mere vægt på personer i 2.-5. kvintil, 
hvor afgangen er behersket. Hvis vi ser på markedsindkomsten, 
som ikke er illustreret i tabellerne her, og fokuserer på at rykke op 
i indkomstfordelingen, hvis man starter i 2. eller 3. kvintil og på at 
rykke ned, hvis man starter i 4. eller 5. kvintil, fi nder vi:
 • For ikke-vestlige indvandrere et klart fald i mobilitet opad fra 

1. til 2. delperiode. For vestlige indvandrere fi nder vi også et 
fald, men det er betydeligt mindre. Endelig fi nder vi, at sand-
synligheden udviser en mindre stigning for gruppen danskere 
i øvrigt.

 • Sandsynligheden for, at mennesker, der starter højt i indkomst-
fordelingen, er rykket ned 10 år senere, er steget væsentligt for 
de ikke-vestlige indvandrere, mens „nedrykningsrisikoen“ er 
nogenlunde uændret for vestlige indvandrere og for danskere i 
øvrigt.

En anden måde at sammenfatte nogle tendenser fra tabellerne på 
er vist i figur 4.3a og 4.3b. I figur 4.3a tager vi udgangspunkt i 
de mennesker, der befi nder sig i 2. kvintil i hvert af de respektive 
startår. For deres vedkommende illustrerer figur 4.3a sandsyn-
ligheden dels for at stige mindst to kvintiler, dels sandsynlighe-
den for at stige til 5. kvintil. Det fremgår klart, at den generelle 
sandsynlighed for opstigning falder fra 1. til 2. periode for begge 
indvandrergrupper, specielt for gruppen ikke-vestlige, mens den 
er svagt stigende for danskere i øvrigt over det seneste tiår. Det 
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er imidlertid interessant at bemærke, at niveauet for opstignings-
sandsynligheden er af samme størrelse for ikke-vestlige indvan-
drere som for danskere i øvrigt. I figur 4.3b ser vi på personer, 
som i startåret er i 4. kvintil, og illustrerer dels sandsynligheden 
for, at de rykker ned i indkomstfordelingen, dels sandsynlighe-
den – eller risikoen – for, at de rykker helt ned til 1. kvintil. Igen 
ser vi tendensen til en „polarisering“, hvor de ikke-vestlige ind-
vandrere oplever en øget sandsynlighed for nedrykning generelt, 
men ikke for nedrykning helt til 1. kvintil. For vestlige indvan-
drere og danskere i øvrigt er begge nedrykningsrisici stort set 
uændrede. Selv om nedrykningsrisikoen stiger specielt for de 
ikke-vestlige indvandrere, er niveauet i anden periode som for 
danskere i øvrigt. Det gælder dog ikke for nedrykning helt til 1. 
kvintil, hvor risikoen er størst for de ikke-vestlige indvandrere i 
anden periode.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 4.3a. Personer i 2. kvintil i 1983 hhv. 1993 fordelt efter hvilken an-
del som stiger mere end 2 kvintiler og den andel, som stiger til 5. kvintil 
i henholdsvis 1993 og 2004. %. Justeret markedsindkomst.
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Som nævnt har vi også set på situationen separat for kvinder og 
mænd, indvandret fra ikke-vestlige lande. Ser vi på markedsind-
komsten, er det indtrykket, at mændene har både en højere op-
stigningssandsynlighed og en højere nedrykningsrisiko. De har 
med andre ord en højere indkomstmæssig volatilitet end kvin-
derne i gruppen. De konkrete tal er vist i to mobilitetstabeller i 
Appendiks 2.

Mobilitetstabellerne ovenfor kombinerer fordelingen i et startår 
med situationen 10-11 år senere i de to perioder, men går ikke ned 
i de skift og bevægelser, der sker imellem de to tidspunkter. Som 
en illustration af ét aspekt af udviklingen inden for tiårsperioderne 
kan man se på, hvordan mennesker forlader – eller forbliver – i lav-
indkomst over tiden. For 1993 udvælger vi de personer i data, som 
er mellem 25 og 49 år, og som har en justeret markedsindkomst 
på højest 60 pct. af medianindkomsten. Desuden afgrænser vi til 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 4.3b. Personer i 4. kvintil i 1983 hhv. 1993 fordelt efter hvilken an-
del som falder under 4. kvintil og hvilken andel, som falder til 1. kvintil 
frem til henholdsvis 1993 og 2004. %. Justeret markedsindkomst.
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personer, der – ud over at opfylde disse krav – er i populationen i 
hvert af årene frem til 2004. I fi gur 4.4 viser vi med startpopula-
tionen sat til 100, hvordan overlevelseskurven ser ud for at forblive 
i lav indkomst frem til 2004. Figuren er konstrueret på den måde, 
at man forlader gruppen med lavindkomst, første gang indkomsten 
kommer over 60 pct. af medianen, uanset at nogle måske vender 
tilbage til lavindkomst på et senere tidspunkt.

I fi gur 4.4 ser man en klar rangordning mellem de tre grupper, 
hvor der for danskere i øvrigt er ca. 32 pct. tilbage i lavindkomst, 
mens der for ikke-vestlige indvandrere er godt 53 pct. tilbage. En-
delig ligger vestlige indvandrere på en resterende andel i lavind-
komst på knap 50 pct. I fi gur 4.5 har vi sammenstillet afgangspro-
fi lerne for ikke-vestlige indvandrere i de to årtier. Det fremgår her, 
at navnlig den første halvdel af periode 2 og den sidste halvdel af 
periode 1 har været sværere for de ikke-vestlige indvandrere, idet 
en større andel „overlever“ i lavindkomst i de perioder.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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4.4. Svag arbejdsmarkedstilknytning og fastlåsning
Som nævnt tidligere er spørgsmålet om arbejdsmarkedstilknytning 
afgørende for mobilitet og placering i indkomstfordelingen. En 
svag arbejdsmarkedstilknytning indebærer en beskeden eller in-
gen markedsindkomst, suppleret med overførselsindkomst fra det 
offentlige og/eller familieforsørgelse. Fra tidligere undersøgelser 
er det velkendt, at indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager en 
meget stor del af de samlede overførselsindkomster set i forhold 
til deres andel af befolkningen (se f.eks. Niels-Kenneth Nielsen, 
2004). I dette afsnit vil vi først illustrere den relative betydning 
af overførselsindkomster på tre tidspunkter for ikke-vestlige ind-
vandrere og danskere i øvrigt. Herefter vil vi se på indikatorer for 
fastlåsning i en situation med stor vægt på overførselsindkomster. 
Konkret vil vi gøre det ved at se på risikoen for at falde tilbage til 
en situation med dominans af overførselsindkomster, efter at man 
først har forladt denne tilstand.

Som et simpelt udtryk for graden af betydning/afhængighed af 
overførselsindkomster beregner vi for hver person forholdet mel-

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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lem markeds- og disponibel indkomst. Det ene yderpunkt er nul 
eller tæt på nul i en situation, hvor en person har ingen eller kun 
en meget beskeden markedsindkomst. Et andet yderpunkt udgø-
res af personer, som ikke modtager nogen form for overførselsind-
komst og betaler halvdelen af deres markedsindkomst i skat. Her 
vil forholdet ligge omkring 2. Nedenfor har vi anvendt markeds-
indkomst/disponibel indkomst = 1 som grænse mellem væsentlig 
og mindre væsentlig afhængighed af overførselsindkomster. „Tek-
nisk“ er grænsen derfor sat, hvor overførsler = skat for en person, 
der ligger på grænsen.

For årene 1984, 1993 og 2004 har vi for hver person mellem 25 
og 59 år beregnet forholdet mellem markeds- og disponibel ind-
komst. For vore to grupper kan vi så illustrere, hvordan forholdet 
er fordelt mellem 0 og værdier ≥ 2. Resultatet af disse beregninger 
for 1984, 1993 og 2004 er vist i fi gurerne 4.6, 4.7 og 4.8. I alle tre 
år ses det tydeligt, at ikke-vestlige indvandrere har en større del af 
fordelingen på værdier under 1, og at der specielt er en stor ophob-
ning i intervallet 0-0,2 som afspejling af den svage arbejdsmarkeds-

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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tilknytning for en væsentlig del af gruppen. Begge fordelinger har 
en top i intervallet 1,3-1,5 i 1984, hvorefter fordelingen falder kraf-
tigt for større værdier af forholdet. Ikke-vestlige indvandrere har 
en stor del af observationerne for meget lave værdier af forholdet 
i alle tre år. Samtidig viser fi gur 4.7 for 1993, at ikke-vestlige ind-
vandrere er presset af lavkonjunkturen, idet højeste punkt i for-
delingen for deres vedkommende er omkring 1, mens danskere i 
øvrigt bliver liggende med maksimumværdier mellem 1,5 og 1,6. 
I den forbedrede konjunktursituation i 2004 rykker fordelingerne 
sammen igen med maksimumværdier mellem 1,4 og 1,6, hvor man 
dog skal huske, at ikke-vestlige indvandrere har ca. 1/3 af obser-
vationerne for værdier af forholdet < 0,1.

Endelig viser fi gur 4.9 fordelingerne separat for ikke-vestlige 
indvandrere i hvert af de tre år. Også her er det tydeligt, at den 
dybe lavkonjunktur i 1993 rammer ikke-vestlige indvandrere hår-
dere i dette år med meget højere arbejdsløshed end på de to andre 
tidspunkter. Men trods forbedringen siden, så er situationen i 2004 
stadig dårligere end i 1984, selv om ledigheden dengang var bety-

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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delig højere end i 2004. Det skyldes primært, at der i 2004 er en 
væsentlig større andel, som har en meget lille markedsindkomst.

4.5. Er opstigning i fordelingen varig?

Vi går herefter over til at se på, om fastlåsning eller afgang fra do-
minans af overførselsindkomster – defi neret som en situation hvor 
markeds-/disponibel indkomst < 1 – er varig eller ej. Konkret il-
lustrerer vi det ved at se på, om afgang fra en startsituation, hvor 
markeds-/disponibel indkomst < 1 er varig eller ej.

Først udvælger vi for 1984 i hver af vores tre grupper:
 • Personer som er mellem 25 og 49 år.
 • Som er med i hver af de respektive grupper i hvert af årene 

frem til 1993.
 • Skal have markeds-/disponibel indkomst ≤ 1 i 1984.

Vi ser så på de personer i gruppen, som i 1989, 5 år senere, har 
markeds-/disponibel indkomst > 1, dvs. de er kommet over vores 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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„grænse“ for afhængighed af overførselsindkomster. Det spørgs-
mål, vi sluttelig ser på, er risikoen for efter yderligere 4 år, i 1993, 
at være faldet tilbage til en situation, hvor markeds-/disponibel 
indkomst ≤ 1, dvs. atter er kommet i en situation, hvor overførsler 
er dominerende. Denne tilbagefaldsrisiko sættes i forhold til, hvor 
langt man var kommet op over grænsen i 1989. Resultatet vises i 
fi gur 4.10, mens figur 4.11 viser det tilsvarende resultat, hvor start-
året er 1993, 1998 er året, hvor en del er kommet over den kritiske 
værdi, og 2004 er året, hvor risikoen for „tilbagefald“ vurderes.

Ser vi først på gruppen danskere i øvrigt, er „tilbagefaldsrisiko-
en“ som forventet mindre, jo mere udtalt personen midt i perioden 
har forladt afhængighed af overførselsindkomster. I første periode 
går tilbagefaldsrisikoen ned fra 0,40, når man højest er kommet 20 
pct. over „grænsen“, til 0,20 for placeringer højere over grænsen. I 
anden periode er der derimod tale om en jævn nedgang i tilbage-
faldsrisikoen for stigende værdi af forholdet midt i perioden.

Vestlige indvandrere afviger kun lidt fra danskere i øvrigt. En-

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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delig peger tallene på en forbedring for de ikke-vestlige indvan-
drere fra første til anden periode i den forstand, at tilbagefaldsri-
sikoen gennemgående er lavere i anden periode. Det er med an-
dre ord en indikation af, at afgang fra afhængighed af overførsler 
har mere varig karakter i anden periode end i første, hvad der jo 
umiddelbart stemmer overens med, at konjunkturen er langt mere 
gunstig i den sidste periode.

I fi gur 4.12 har vi valgt en lidt anden tilgang til illustration af, 
hvor robust eller stabil en opstigning i indkomstfordelingen viser 
sig at være, hvis man begynder med at være i en situation med væ-
sentlig afhængighed af overførselsindkomster. Hvor vi i fi gur 4.11 
alene så på risikoen for tilbagefald, hvis man i mellemtiden var 
kommet op over grænseværdien, ser vi i fi gur 4.12 på tilbagefalds-
risikoen i 2004 over hele feltet af udfald for markeds-/disponibel 
indkomst i det mellemliggende år 1998. Situationen vises dels for 
ikke-vestlige indvandrere, dels for gruppen danskere i øvrigt.

Som ventet er risikoen for at falde tilbage til en situation med 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0

Markeds-/disponibel indkomst i 1989Ikke-vestlige Vestlige Danskere
1-1,2 1,2-1,4 1,4-1,6 >1,6
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markeds-/disponibel indkomst < 1 i 2004 stærkt faldende, jo læn-
gere man er kommet væk fra situationen i det mellemliggende år 
1998. Det er interessant at observere, at for de personer i 1998, 
som er i samme situation som i 1993, dvs. har markeds-/disponibel 
indkomst < 1, er der ingen forskel på tilbagefaldsrisikoen i 2004 
mellem ikke-vestlige indvandrere og danskere i øvrigt. Derimod 
er risikoen væsentlig lavere blandt danskere i øvrigt for personer, 
som i 1998 var kommet over grænsen på 1. Med andre ord er det 
en væsentlig mere robust eller stabil situation for danskere i øvrigt, 
hvis man først er kommet ud af stærk afhængighed af overførsels-
indkomster, end det er tilfældet for ikke-vestlige indvandrere. For 
danskere i øvrigt bemærk specielt den meget kraftige stigning i 
andelen, som har markeds-/disponibel indkomst < 1 i 2004, når 
afhængigheden i 1998 falder til under 1,3; andelen tredobles fra 
0,2 til 0,6 pct., når afhængigheden i 1998 falder fra de 1,3 til 0,9.

En illustration af, om og i givet fald hvordan tilbagefaldsrisi-
koen afhænger af udgangssituationen, er vist i fi gur 4.13 for ikke-

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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vestlige indvandrere og i fi gur 4.14 for gruppen danskere i øvrigt. 
Der ses på samme persongruppe som i fi gurerne ovenfor, men 
tilbagefaldsrisikoen i 2004 vises separat for hver af fi re udgangs-
situationer i 1993. Her afgrænser vi til at se på personerne opdelt 
i fi re grupper bestemt ud fra, om størrelsen af forholdet mellem 
markeds- og disponibel indkomst falder i det ene eller det andet 
af de fi re intervaller 0,6-0,8, 0,8-1, 1-1,2 henholdsvis 1,2-1,4. For 
hver gruppe viser fi gur 4.13 og 4.14 andelen af personerne, der 
falder tilbage til et forhold mellem markeds-/disponibel indkomst 
i 2004 under 1 i forhold til forskellige værdier i det mellemlig-
gende år 1998.

Hypotesen er, at kurverne for tilbagefaldsandelen vil være fal-
dende med stigende forhold mellem markeds- og disponibel ind-
komst i 1998, og at de vil ligge „ordnet“ i den forstand, at risikoen 
vil være desto højere, jo dårligere udgangssituationen var i 1993. 
Det fremgår af fi gurerne, at hypotesen bekræftes, og det fremgår 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 4.12. Andel som i 2004 har markeds-/disponibel indkomst < 1 i 
forhold til intervaller af den tilsvarende værdi i 1998. Populationen er 
de personer, som i 1993 har markeds-/disponibel indkomst < 1. Ikke-
vestlige indvandrere og danskere i øvrigt.
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desuden, at tilbagefaldsandelen generelt er højere for indvandrer-
gruppen. Med andre ord viser fi gurerne, at en given opstigning i 
indkomstfordelingen – overgang til lavere afhængighed af over-
førsler – for en given udgangssituation er mere skrøbelig for ikke-
vestlige indvandrere end for gruppen danskere i øvrigt. For de 
ikke-vestlige indvandrere er billedet lidt broget, men for danskere 
i øvrigt er det klart: Risikoen for tilbagefald til afhængighed af 
overførselsindkomst er tilsyneladende meget mindre påvirket af, 
hvor afhængig man har været af disse (kurverne ligger tæt), i for-
hold til hvor vigtigt det er at komme så fri af overførslerne som 
muligt (kurverne falder meget) – op til en afhængighed på om-
kring 1,2 til 1,4, hvorefter yderligere uafhængighed ikke reducerer 
den senere tilbagefaldsprocent synderligt.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 4.13. Andel af ikke-vestlige indvandrere som i 2004 har markeds-
/disponibel indkomst < 1 i forhold til intervaller af den tilsvarende vær-
di i 1998. Andelene vises separat for de personer, som i 1993 havde en 
værdi af markeds-/disponibel indkomst i hvert af intervallerne 0,6-0,8, 
0,8-1, 1-1,2 og 1,2-1,4. %.
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4.6. Antal år med høj afhængighed af 
overførselsindkomster
Ovenfor så vi på et aspekt af den dynamik i mobiliteten, som kan 
udspille sig mellem start- og slutår i en længere periode, nemlig 
det forhold at man kan forlade en situation med afhængighed af 
overførsler, men siden hen igen vende tilbage til samme situation. 
I dette afsnit vil vi se på et andet aspekt af den tidsmæssige dyna-
mik, nemlig fordelingen over antal år, hvor markeds-/disponibel 
indkomst ≤ 1. For året 1986 udvælger vi i grupperne ikke-vestlige 
indvandrere og danskere i øvrigt alle, som er 25-49 år gamle, og 
som er med i data i hvert af årene frem til og med 1994. For hver 
af grupperne beregner vi derefter hvilken andel, som har markeds-
/disponibel indkomst ≤ 1 i 0, 1, 2,…, 9 år i perioden frem til og 
med 1994. Samme beregning gennemføres med 1995 som start- 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 4.14. Andel af gruppen danskere i øvrigt som i 2004 har markeds-
/disponibel indkomst < 1 i forhold til intervaller af den tilsvarende vær-
di i 1998. Andelene vises separat for de personer, som i 1993 havde en 
værdi af markeds-/disponibel indkomst i hvert af intervallerne 0,6-0,8, 
0,8-1, 1-1,2 og 1,2-1,4. %.
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og 2004 som slutår. Resultaterne er sammenfattet i fi gurerne 4.15 
og 4.16 for de to perioder.

Når man sammenligner de to perioder for ikke-vestlige indvan-
drere, er der i 2. periode en væsentlig større andel, som har for-
holdet markeds-/disponibel indkomst < 1 i alle år i perioden og en 
mindre andel, som helt undgår at være i situationen med væsent-
lig afhængighed af overførselsindkomster. Der er med andre ord 
overordnet tale om en større afhængighed af overførselsindkom-
ster i 2. periode, efter det mål vi anvender her. Det er tænkeligt, at 
en væsentlig del beror på, at de grupper af mennesker, der indgår 
i beregningerne, er væsentligt forskelligt sammensat efter oprin-
delse, opholdsgrundlag og opholdstid i Danmark i de to perioder. 
For gruppen danskere i øvrigt er der ikke væsentlige forskelle på 
varighedsfordelingerne i de to perioder. Det er ca. 60 pct., som i 
begge perioder ikke oplever nogen større afhængighed af overfør-
selsindkomster, mens omkring hver tyvende er stærkt afhængig 
igennem hele perioden.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 4.15. Ikke-vestlige indvandrere og danskere i øvrigt fordelt ef-
ter antal år med markeds-/disponibel indkomst ≤ 1 i årene 1986-1994. 
Procent.
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4.7. Tidligere danske undersøgelser

Der foreligger et antal tidligere danske undersøgelser af indkomst-
mobilitet, som kort skal omtales her som baggrund for vores af-
sluttende diskussion i kapitlet. De fl este dækker relativt korte pe-
rioder og har overvejende fokus på mobilitet generelt og ikke på 
indvandrere eller på fastlåsningsaspektet i forhold til overførsels-
indkomster. Gennemgående er resultatet i tidligere undersøgelser, 
at man fi nder:
 • En lav fattigdomsandel, som er forblevet relativt lav igennem de 

sidste mange år, som jo indtil midten af 1990’erne var præget 
af høj arbejdsløshed. Sammenlignet med andre EU-lande har 
fattigdomsandelen konsekvent været meget lav i Danmark. Det 
gælder også sammenlignet med Sverige, hvor fattigdomsande-
len er steget markant siden den dybe krise i svensk økonomi 
i begyndelsen af 1990’erne, mens den i Danmark som nævnt 
er forblevet på et lavere niveau, som har været resistent også i 

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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Figur 4.16. Ikke-vestlige indvandrere og danskere i øvrigt fordelt ef-
ter antal år med markeds-/disponibel indkomst ≤ 1 i årene 1995-2004. 
Procent.
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forhold til perioder med kraftig stigning i ledigheden.
 • Desuden fi nder man i Danmark en høj grad af både løn- og 

indkomstmobilitet i international sammenligning.

Inden for det seneste tiår har Det Økonomiske Råd (1996) analy-
seret indkomstfordeling og -mobilitet, hvor man analyserede mo-
bilitet for personer m.h.t. disponibel indkomst fra 1988 til 1992, 
dvs. gennem en forholdsvis kort periode præget af meget kraftig 
stigning i arbejdsløsheden. Til trods for den negative konjunk-
tur fandt man, at ca. halvdelen af de mennesker, der i 1988 havde 
under 50 pct. af medianen i fordelingen af disponibel indkomst, 
havde forbedret deres position markant i 1992. Samtidig så Det 
Økonomiske Råd (1996) på situationen for indvandrere og andre 
nytilkomne i løbet af perioden, hvor man fandt, at ca. en tredjedel 
lå under lavindkomstgrænsen.

Økonomiministeriet (2000) analyserede mobiliteten i perioden 
1994-1998, hvor der i modsætning til den periode, som Det Øko-
nomiske Råd (1996) undersøgte, var tale om en kraftig nedgang 
i arbejdsløsheden. Over perioden fandt man en høj mobilitet, idet 
ca. 60 pct. forlod gruppen, som i 1994 havde under 50 pct. af me-
dianindkomsten. Økonomiministeriet fokuserede også på indvan-
drere og fl ygtninge fra mindre udviklede lande. Her fandt man 
stort set samme indkomstmobilitet som for resten af befolknin-
gen. Andelen i den lave ende af indkomstfordelingen var høj, men 
mobilitet – defi neret som at være 3 eller fl ere deciler højere oppe 
i indkomstfordelingen i slutåret – var på omtrent samme niveau 
som for befolkningen i øvrigt.

Finansministeriets (2001) analyse for perioden 1993 til 1998 
bekræftede den høje mobilitet, idet man fandt, at ca. 55 pct. af 
de mennesker, som i 1993 befandt sig i 1. kvintil, var rykket op i 
1998. Finansministeriet (2004a) analyserede dels indkomstforde-
lingen for den lange periode 1983-2002, og så dels på mobiliteten 
fra 1993 til 2002, dvs. over et langt spand af år med konjunktur-
opgang. Man fandt igen det kendte mønster med høj mobilitet. 
Omkring 90 pct. af dem, der i 1993 havde under 50 pct. af medi-
anindkomsten, var i 1992 ude af denne situation, og ca. halvdelen 
af dem havde i 2002 en indkomst over medianen. Undersøgelsen 
pegede på, at indvandrerne var overrepræsenteret i lavindkomst-
gruppen i forhold til deres andel af befolkningen, men indeholdt 
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ikke separate analyser af indkomstmobiliteten for gruppen. Fi-
nansministeriet (2004b) fortsætter analysen med særlig fokus på 
lavindkomstgruppens sammensætning og på mobilitet ud af grup-
pen. Over en lang periode fra primo 1980’erne fi nder man et fald 
i andelen, som har under 60 pct. af medianindkomsten, indtil et 
lavpunkt i midten af 1990’erne, hvorefter lavindkomstandelen sti-
ger op til et niveau i 2002 lidt under startniveauet i begyndelsen 
af 1980’erne. Korrigeret for højere afgang fra populationen – bl.a. 
i kraft af tilbagevandring fra Danmark til oprindelseslandet eller 
fortsat migration til et 3. land – fi nder man en relativt høj ind-
komstmobilitet for indvandrere og efterkommere.

I den nyeste undersøgelse, AErådet (2006), bekræftes Finans-
ministeriet (2004b), idet man fi nder en stigning på 43 pct. siden 
1995 i antallet af mennesker, som er i lavindkomstgruppen efter 
EU’s kriterium, dvs. at de har en indkomst under 60 pct. af medi-
anindkomsten. Blandt andre resultater peger AErådet (2006) på, 
at indkomstmobiliteten fra 1981 til 2003 har en profi l som et om-
vendt U med et toppunkt – højeste mobilitet i perioden – i 1992, 
så man med andre ord har haft en faldende indkomstmobilitet i de 
senere år2. Den viser sig som et fald i afgangssandsynligheden fra 
lavindkomst, samt et lavere niveau af afgangssandsynligheden for 
indvandrere end for andre. AErådets fortolkning af faldet i mobili-
teten er, at det hænger snævert sammen med konjunkturopgangen 
fra 1994, hvor dem, der bliver tilbage i lavindkomstgruppen, er 
de, der har sværest ved at få job, og derved reduceres indkomst-
mobiliteten opad.

4.8. Sammenfatning og diskussion

Fokus i dette kapitel har været på indkomstmobilitet i Danmark 
i de seneste ca. 20 år med hovedvægt på at kunne sammenligne 
situationen for tre befolkningsgrupper, ikke-vestlige indvandrere, 
vestlige indvandrere og danskere i øvrigt. De ikke-vestlige indvan-

2. Teknisk opgør AErådet (2006) mobilitet ved at beregne et index IA = 1 – G/((µ1/µ)G1 

+ (µ2/µ)G2) beregnet på rullende 2-års perioder, hvor G er Gini-koeffi cienten beregnet på 
fordelingen af 2-årsindkomsten, G1 og G2 er de to enkelte års Gini-koeffi cienter, µ1 og µ2 
er gennemsnitsindkomsterne i hvert af de to år, og µ er gennemsnittet af 2-års indkom-
sterne.
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drere er karakteriseret ved at have en meget høj andel, mellem 30 
og 40 pct., som ligger under lavindkomstgrænsen sat til 60 pct. af 
den justerede disponible medianindkomst, mens gruppen danskere 
i øvrigt har en lavindkomstandel omkring 10 pct. Det meget store 
gab afspejler dels en svag arbejdsmarkedstilknytning for de ikke-
vestlige indvandrere, dels det forhold at mange i gruppen kun har 
været i Danmark i relativt få år.

I analyserne har vi primært opdelt perioden i to tiår svarende 
til to konjunkturfaser for at se på, om sandsynligheden for mobi-
litet opad i indkomstfordelingen har udviklet sig positivt eller ne-
gativt for de ikke-vestlige indvandrere holdt op imod de to andre 
grupper, vestlige indvandrere og danskere i øvrigt. Til det formål 
har vi set på et antal mobilitetsindikatorer. Blandt hovedresulta-
terne er:
 • Mobiliteten ligger på samme niveau for ikke-vestlige indvan-

drere som for danskere.
 • Et klart fald i mobilitet opad fra 1. til 2. periode for ikke-vest-

lige indvandrere. For vestlige indvandrere fi nder vi et betyde-
ligt mindre fald, mens der er tale om en mindre stigning for 
gruppen danskere i øvrigt.

 • En tilsvarende stigning for ikke-vestlige indvandrere i sand-
synligheden for at rykke ned i indkomstfordelingen, hvis man 
er kommet op i en relativt høj position, mens nedrykningsrisi-
koen er nogenlunde uændret for vestlige indvandrere og dan-
skere i øvrigt.

 • Ved sammenligning af mobiliteten for mænd og kvinder i grup-
pen af ikke-vestlige indvandrere fi nder vi, at mændene har en 
højere opstigningssandsynlighed, men samtidig også har en 
højere risiko end kvinderne for at rykke ned i indkomstforde-
lingen.

 • Ikke-vestlige indvandrere afgår væsentlig langsommere fra at 
være i en situation med lavindkomst i 1993 end vestlige ind-
vandrere og danskere i øvrigt, og afgangssandsynligheden er 
lavere i 2. periode 1993-2004 end i 1. periode 1984-1993.

 • Ikke-vestlige indvandrere udviser en væsentlig større konjunk-
turafhængighed i den betydning, overførsler har for deres ind-
komst end de to andre befolkningsgrupper.

 • For gruppen danskere i øvrigt er risikoen for at vende tilbage 
til stor afhængighed af overførselsindkomster desto mindre, 
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jo mere udtalt en person i løbet af perioden har forladt afhæn-
gigheden af overførsler. Dette er meget vigtigere, end hvor af-
hængig personen var af overførselsindkomster. Risikoen for til-
bagefald er lavere i det sidste end i det første af de tiår, vi ser 
på.

 • Ikke-vestlige indvandrere har en væsentlig større sandsynlig-
hed for at gå tilbage til høj afhængighed af overførsler. På det 
område er udviklingen imidlertid positiv fra 1. til 2. periode, 
og antyder med den anvendte indikator, at den gunstige kon-
junkturudvikling har haft større effekt for ikke-vestlige ind-
vandrere end for andre, som i 1993 var afhængige af overfør-
selsindkomster.

 • I en mere detaljeret analyse fandt vi, at hvis man først er kom-
met ud af stor afhængighed af overførsler, er den indkomst-
mæssige stabilitet større for gruppen danskere i øvrigt end for 
ikke-vestlige indvandrere.

 • Vi fi nder også, at en given mobilitet opad i indkomstfordelingen 
– og dermed en nedgang i afhængigheden af overførsler – for 
en given udgangssituation er mere skrøbelig for ikke-vestlige 
indvandrere end for danskere i øvrigt.

 • En betydelig større andel af de ikke-vestlige indvandrere har 
høj overførselsafhængighed i en væsentlig del af perioden. Med 
indikatoren „antal år med høj afhængighed af overførsler“ er 
udviklingen fra 1. til 2. periode mindre gunstig. Det umiddel-
bart paradoksale i dette resultat sammenlignet med det foregå-
ende punkt kan afspejle en polarisering i gruppen. For danskere 
i øvrigt er overførselsafhængigheden målt på denne måde stort 
set uændret imellem de to tiår.

Sammenfattende er der en række indikatorer, som viser, hvor-
dan den utilstrækkelige integration på arbejdsmarkedet ikke ale-
ne resulterer i en høj lavindkomstandel for ikke-vestlige indvan-
drere, men samtidig også indebærer en ugunstig udvikling både i 
sandsynligheden for opstigning og risikoen for nedrykning i ind-
komstfordelingen, sammenlignet med situationen for danskere i 
øvrigt. Afsluttende skal det imidlertid præciseres, at de 20 år, vi 
analyserer på, er præget af en kraftig tilgang af ikke-vestlige ind-
vandrere med stor variation både i ankomstmønstret over tid og 
i sammensætningen på oprindelseslande. Vores analyse af denne 
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gruppe i kapitlet er derfor summarisk i sin karakter. Mere detal-
jerede analyser med inddragelse af oprindelsesland, opholdstid i 
Danmark, ankomstår, opholdsbaggrund, uddannelse mv. vil der-
for kunne nuancere, præcisere og uddybe de foreløbige resultater 
på området, som er præsenteret her. For gruppen danskere i øv-
rigt ser en relativ stor afhængighed af overførselsindkomster ud 
til at fastholde folk i afhængighed. Men jo mere selvforsørgende 
en person har været i løbet af perioden, jo større er sandsynlighe-
den for at vedkommende har forladt afhængigheden af overførs-
ler. Og selv om man var meget afhængig, så har man stort set lige 
gode chancer for at komme ud af det, hvis blot man i en periode 
bliver uafhængig nok.
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1993

1 2 3 4 5 afgang alle

1983

1 24,6 18,4 13,5 9,7 6,0 27,7 100,0

2 18,2 16,7 21,9 19,6 12,8 10,8 100,0

3 11,8 14,5 21,5 25,4 17,0 9,8 100,0

4 8,3 8,7 11,0 24,7 37,6 9,7 100,0

5 5,7 7,3 4,8 13,9 56,6 11,7 100,0

Tabel A1. Indvandrere fra ikke-vestlige lande, 25-49 år gamle i 1983, 
fordelt på kvintiler i fordelingen af disponibel indkomst i 1983 og 1993. 
Relativ fordeling i procent.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.

1993

1 2 3 4 5 afgang alle

1983

1 17,1 20,2 9,6 5,1 5,2 42,9 100,0

2 9,8 25,6 26,2 17,8 7,0 13,5 100,0

3 6,7 16,1 24,3 26,6 16,1 10,1 100,0

4 3,7 8,2 18,0 31,0 27,6 11,5 100,0

5 5,0 5,1 7,5 20,5 48,1 13,7 100,0

Tabel A2. Indvandrere fra vestlige lande, 25-49 år gamle i 1983, fordelt 
på kvintiler i fordelingen af disponibel indkomst i 1983 og 1993. Rela-
tiv fordeling i procent.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.

1993

1 2 3 4 5 afgang alle

1983

1 41,8 23,7 13,6 8,8 6,4 5,8 100,0

2 19,0 28,5 23,8 17,0 8,6 3,2 100,0

3 10,7 20,5 26,2 24,6 15,0 3,0 100,0

4 7,7 12,9 21,4 28,7 26,5 2,8 100,0

5 6,2 7,1 10,8 20,9 51,5 3,5 100,0

Tabel A3. Danskere i øvrigt, 25-49 år gamle i 1983, fordelt på kvintiler 
i fordelingen af disponibel indkomst i 1983 og 1993. Relativ fordeling 
i procent.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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2004

1 2 3 4 5 afgang alle

1993

1 31,2 18,6 12,6 12,0 6,6 19,0 100,0

2 25,6 18,7 17,5 13,0 10,2 15,0 100,0

3 15,2 16,7 21,5 21,9 13,9 10,9 100,0

4 8,9 11,8 20,4 25,5 24,6 8,8 100,0

5 3,8 8,3 11,9 21,8 43,0 11,3 100,0

Tabel A4. Indvandrere fra ikke-vestlige lande, mænd, 25-49 år gamle 
i 1993 fordelt på kvintiler i fordelingen af markedsindkomst i 1993 og 
2004.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.

2004

1 2 3 4 5 afgang alle

1993

1 36,7 21,2 13,5 9,5 6,2 12,9 100,0

2 26,8 23,4 18,5 10,0 9,8 11,5 100,0

3 14,2 21,2 22,9 18,9 14,5 8,2 100,0

4 8,5 9,6 20,4 28,6 25,8 7,1 100,0

5 4,2 8,8 9,7 20,6 47,8 9,0 100,0

Tabel A5. Indvandrere fra ikke-vestlige lande, kvinder, 25-49 år gamle 
i 1993 fordelt på kvintiler i fordelingen af markedsindkomst i 1993 og 
2004.

Kilde: Indkomststatistikregisteret og egne beregninger.
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5 Økonomisk evaluering af
 skatte- og velfærdssystemer1

Af Henrik Jacobsen Kleven og Claus Thustrup Kreiner

5.1. Velfærdsstaten i et historisk og internationalt 
perspektiv

Den danske velfærdsstat har gennemgået en enorm udvikling si-
den 2. verdenskrig vurderet ud fra både størrelse og omfanget af 
opgaver. Som vist i figur 5.1 er skattetrykket, dvs. det totale skat-
teprovenu som andel af BNP, steget fra omkring 20 procent i åre-
ne umiddelbart efter krigen til omkring 50 procent i dag. Paral-
lelt med denne udvikling har der været en nogenlunde tilsvarende 
stigning i offentlige udgifter til indkomstoverførsler, serviceydel-
ser og andet forbrug. Fra at udgøre én af de mindre velfærdsstater 
i den vestlige verden omkring 1960, har Danmark i dag én af de 
absolut største velfærdsstater i verden (Velfærdskommissionen, 
2004). Skattetrykket er således det næsthøjeste i OECD-området, 
kun overgået af Sverige, som vist i figur 5.2.2

Udbygningen af velfærdsstaten har været baseret på forskellige 
argumenter over tid. Mens udbygningen af den tidlige velfærds-
stat lagde vægt på paternalisme og tilstedeværelsen af markeds-
fejl (Sandmo, 1998), har udviklingen af den moderne velfærdsstat 
i høj grad været baseret på en målsætning om lighed og retfær-
dighed. Én af den nuværende velfærdsstats primære aktiviteter er 
således at omfordele indkomst med det formål at skabe en mere 

1. Vi er meget taknemmelige for detaljerede kommentarer til første udkast af dette ka-
pitel fra Torben M. Andersen og Peter Birch Sørensen. Vi vil også gerne takke Jan V. 
Hansen for nyttig diskussion. Endelig vil vi gerne takke Thomas Flensborg-Madsen for 
kompetent forskningsassistance.
2. Det traditionelle skattetryk giver ikke nødvendigvis et godt billede af, hvor stor en 
del af samfundets indkomst der beskattes. Se Det Økonomiske Råd (2001) for en diskus-
sion af alternative mål. I næste kapitel vises, at skattetrykket heller ikke er et godt mål 
for skattesystemets forvridende incitamentsvirkninger.
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Figur 5.1. Udvikling i det samlede skattetryk 1947-2005.

Note: Skattetrykket er beregnet som det samlede skatte- og afgiftsprovenu som andel af 
BNP i markedspriser.
Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank samt Statistisk årbog 1974.

lige indkomstfordeling. Dette sker i praksis via udbetalingen af 
overførsler til individer uden arbejdsindkomst – f.eks. arbejdsløs-
hedsdagpenge, kontanthjælp og pensioner – finansieret af skatter, 
der er voksende i indkomst. Eftersom fordelingspolitikken er base-
ret på årsindkomster, omfordeler den både på tværs af forskellige 
individer (fra rige til fattige) og over livsforløbet for det enkelte 
individ (fra år med høj indkomst til år med lav indkomst). Den 
sidste form for omfordeling, også kaldet social forsikring, udgør 
faktisk hovedparten af omfordelingen i Danmark (Det Økonomi-
ske Råd, 2005).

En sammenligning af indkomstfordelinger på tværs af lande 
viser, at Danmark er karakteriseret ved en meget stor grad af lig-
hed i en international sammenhæng. Af figur 5.3, som viser for-
holdet mellem disponible indkomster for rige og fattige på tværs 
af 27 OECD-lande, fremgår det således, at Danmark har den mest 
lige fordeling i hele OECD-området (og dermed i verden). Det-
te kunne tyde på, at den danske velfærdsstat har haft stor succes 
med at skabe lighed. Fordelingen af disponible indkomster afspej-
ler imidlertid ikke alene den førte fordelingspolitik; den afspej-
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ler også den grundlæggende heterogenitet i evner og præferencer 
i befolkningen. Danmark er et land, som i en række dimensioner 
– religion, normer, sprog, præferencer, race osv. – er karakteriseret 
ved en lille befolkningsmæssig heterogenitet. Man kan på denne 
baggrund forestille sig, at Danmark også i fravær af en velfærds-
stat ville være karakteriseret af en relativ lige indkomstfordeling. 
Faktisk tyder nyere forskning på, at den lille befolkningsmæssige 
heterogenitet i udgangspunktet har været befordrende for den po-
litiske støtte til velfærdsstaten i de nordeuropæiske lande (Alesina 
et al., 2001). Man kan med andre ord identificere en omvendt år-
sagssammenhæng fra lighed til velfærdsstat: Jo mere lighed i ud-
gangspunktet, jo mere velfærdsstat i dag.

Det kan på denne baggrund være interessant at betragte ind-
komstfordelingen på tværs af lande før omfordelende skatter og 
overførsler. Dette er gjort i figur 5.4, som viser relative bruttoløn-
ninger for en række OECD-lande. Det fremgår, at Danmark også 

Figur 5.2. Skattetryk på tværs af 23 OECD-lande i år 2003.

Note: Skattetrykket er beregnet som det samlede skatte- og afgiftsprovenu som andel af 
BNP i markedspriser.
Kilde: Danmarks Statistiks Tiårsoversigt 2006.
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her hører til blandt de mest lige lande i gruppen, kun overgået af 
vores skandinaviske naboer. Bemærk at lighed i bruttolønninger 
ikke kan opfattes som et mål for fordeling i fravær af velfærdssta-
ten. Det skyldes, at eksistensen af indkomstskatter og overførsler 
kan have effekter på løndannelsen i samfundet, og det skyldes, at 
en række af velfærdsstatens andre aktiviteter – specielt på uddan-
nelses- og sundhedsområdet – har direkte effekter på individernes 
produktivitet på arbejdsmarkedet og derigennem på lønfordelin-
gen. Som vi skal se nedenfor, er bruttolønfordelingen ikke desto 
mindre interessant, fordi den er med til at bestemme gevinster og 
omkostninger ved fordelingspolitikken.

Hovedproblemet med omfordelende skatter og overførsler er, 
at de potentielt påvirker individernes adfærd og derigennem ud-
nyttelsen af produktionsressourcer, dvs. arbejdskraft og kapital, 
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Figur 5.3. Ulighed i disponibel indkomst på tværs af husholdninger for 
27 OECD-lande.

Note: Beregnet på alle husholdningers disponible indkomst justeret for husholdningsstør-
relse. Tallene er fra det nyeste år med tilgængelig data, hvilket er år 2000 med undtagelse 
af 1999 for Australien, Østrig og Grækenland; 2001 for Tyskland, Luxemburg, New Zea-
land og Schweiz; 2002 for Tjekkiet, Mexico og Tyrkiet, 1995 for Belgien og Spanien.
Kilde: Förster og d‘Ercole (2005).
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i samfundsøkonomien. I dette og de følgende kapitler er vi spe-
cielt interesserede i effekten af skatter og overførsler på arbejds-
udbud og beskæftigelse. Eksempelvis kan tilstedeværelsen af ge-
nerøse indkomstoverførsler til dem uden arbejde reducere de ar-
bejdsløses villighed til at søge og acceptere forskellige job. Som 
vist i figur 5.5 er det samlede antal overførselsindkomstmodtage-
re i Danmark steget fra knap 800.000 fuldtidspersoner i 1970 til 
mere end 1.800.000 fuldtidspersoner i dag. Det er nærliggende at 
tro, at der er en sammenhæng mellem denne udvikling og de store 
stigninger i overførslernes generøsitet. Tilsvarende kan eksisten-
sen af indkomstskatter påvirke både antallet af beskæftigede og 
arbejdstiden for beskæftigede. Figur 5.6 viser et væsentligt fald i 
den gennemsnitlige arbejdstid for beskæftigede fra omkring 2.000 
timer pr. år til omkring 1.500 timer pr. år over de seneste 30 år, en 
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Figur 5.4. Ulighed i bruttolønindkomst på tværs af beskæftigede for 20 
OECD-lande.

Note: Data for de enkelte lande er baseret på fuldtidsbeskæftigede individer i 2003, så-
fremt der er data. Tallene er fra 1999 for Holland, 2000 for Ungarn og Irland, 2002 for 
Frankrig, Norge, Tyskland, Korea, Polen og Spanien.
Kilde: OECD Earnings database.
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periode hvor skattetrykket som sagt steg kraftigt. Ud over effekter 
på arbejdstid og antal beskæftigede kan man forestille sig en række 
andre former for arbejdsudbudseffekter, som ikke bliver opfanget 
af de viste tal. Der kan f.eks. være effekter på flid, karrierevalg, 
uddannelse, mobilitet, søgeadfærd og tilbagetrækning.

De viste tidsserier kan naturligvis ikke bruges til at påvise sam-
menhængen mellem velfærdstat og arbejdsudbud, da den viste ud-
vikling afspejler andre forhold end skatter og overførsler. Udvik-
lingen i beskæftigelse over tid afspejler eksempelvis indkomstef-
fekter af stigende velstand, dvs. det forhold at større rigdom giver 
borgerne råd til at „købe“ mere fritid. Vi vil argumentere for, at 
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Figur 5.5. Udvikling i antallet af overførselsmodtagere.

Note: Kategorien Ledighed består af dagpengeberettigede ledige, ledige med bistands-
ydelse og kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsmarkedet. Kategorien Helbred og so-
ciale problemer består af modtagere af førtidspension og sygedagpenge samt personer 
på revalideringsydelse. Kategorien Tidlig tilbagetrækning består af efterlønsmodtagere 
og modtagere af overgangsydelse. Kategorien Midlertidigt fravær består af personer på 
barselsorlov. Kategorien Uddannelse består af individer, som modtager SU-stipendier 
og/eller SU-lån. Modtagere af SU i 1987-89 er beregnet ved interpolation pga. mang-
lende data. SU-tal fra før 1991 følger uddannelsesåret (august-juli), mens tal efter 1991 
følger fi nansåret. 
Kilde: Adams Databank og Statistisk årbog 1978, 79, 81, 83, 84, 87, og 92.
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en troværdig identifikation af arbejdsudbudseffekter kræver brug 
af mikrodata, specielt datasæt med oplysninger om forskellige in-
divider over tid. Vi giver i næste kapitel en oversigt over den dan-
ske og internationale litteratur på området. Denne forskning viser, 
at overførsler og skatter rent faktisk har de nævnte effekter på de 
forskellige dimensioner af arbejdsudbud (Moffi tt, 2002; Blundell 
and MaCurdy, 1999).

Vi vil i dette kapitel argumentere for, at de negative effekter på 
arbejdsudbud medfører, at produktionsressourcerne i økonomien 
ikke bliver anvendt på den mest effektive måde. Fordelingspolitik-
ken fører på denne måde til et tab af velstand – et såkaldt effi ciens-
tab – i samfundsøkonomien. I udformningen af velfærdsstaten står 
de politiske beslutningstagere derfor over for en afvejning mellem 
lighed og effi ciens. Denne afvejning betyder ikke, at velfærdssta-
ten ikke bør omfordele indkomster. Den betyder alene, at lighed 
har en pris, som skal holdes op mod dens fordele.

Den danske debat om effekterne af lighed har i de senere år af-
spejlet en vis skepsis over for tilstedeværelsen af en konflikt mel-
lem lighed og velstand. Denne skepsis har været baseret på den 
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Figur 5.6. Gennemsnitlig arbejdstid per år for beskæftigede.

Note: Data, beregningsmetode mv. er beskrevet i OECD Employment Outlook 2006, ta-
bel F s. 265.
Kilde: OECD productivity database (http://www.oecd.org/statistics/productivity).
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observation, at Danmark hører til blandt de rigeste lande i verden, 
målt ved f.eks. BNP pr. indbygger, samtidig med at vi har den 
mest lige indkomstfordeling. Med dette udgangspunkt diskutere-
de Velfærdskommissionen de potentielt gunstige adfærdseffekter 
af forsikringselementerne i velfærdsstaten (Andersen, 2004). Den 
internationale litteratur har i de senere år fokuseret en del på de 
potentielt positive effekter af såkaldt social kapital (Putnam, 1993; 
Knack og Keefer, 1997), et begreb der er dukket op i den danske 
debat under navnet sammenhængskraft. En del danske politikere 
og samfundsdebattører har argumenteret for, at omfordeling har 
gunstige effekter på samfundsøkonomisk velstand ved at øge sam-
menhængskraften i samfundet. Vi tager et kritisk blik på denne 
debat og argumenterer for, at den ikke giver basis for at afvise ek-
sistensen af en konflikt mellem lighed og effi ciens i udformningen 
af fordelingspolitiske reformer.

Vi analyserer i kapitlerne 6 til 8, hvordan skatte- og velfærds-
systemet påvirker en række vigtige størrelser som beskæftigelse, 
offentlige indtægter, effi ciens og lighed. Ændrer man på den før-
te politik, påvirker det generelt alle disse størrelser. Vi viser, at 
effekterne af den førte politik på skatte- og velfærdsområdet af-
hænger nøje af den specifikke udformning af politikkerne, og vi 
identificerer en række nøgleparametre i evalueringer af disse poli-
tikker. Disse nøgleparametre er helt konkret styrken af arbejdsud-
budsreaktioner, niveauet for skatter og overførsler samt egenska-
ber ved lønfordelingen. Den danske kombination af høje skatter 
og overførsler samt en sammenpresset lønfordeling giver mulig-
hed for meget store effi cienseffekter af skatteændringer, specielt i 
toppen af fordelingen. Vi bruger en del plads på at diskutere den 
såkaldte Lafferkurve, der viser sammenhængen mellem skattesat-
sernes størrelse og statens provenu. Vi viser, at Danmark forment-
lig er ganske tæt på de skattersatser, som faktisk maksimerer dette 
provenu. Endelig analyserer vi i kapitel 8 et af de helt store temaer 
i den politiske debat om indretningen af velfærdsstaten, nemlig 
valget mellem universalisme og forskellige former for målretning 
af skatter og offentlige ydelser.
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5.2. Gevinster ved velfærdsstaten

Velfærdsstaten er forbundet med gevinster såvel som omkostnin-
ger. Mens størstedelen af analysen i de følgende kapitler omhand-
ler omkostningssiden, vil vi i dette afsnit kort gennemgå de væ-
sentligste argumenter til fordel for velfærdsstaten. En mere udfør-
lig beskrivelse kan findes hos f.eks. Sandmo (1998).

Udgangspunktet for diskussioner af denne art har typisk væ-
ret at undersøge forskellige egenskaber ved den uregulerede mar-
kedsøkonomi, specielt anvendelsen af produktionsressourcer og 
fordelingen af indkomster, for at identificere potentielle argumen-
ter for offentlig indblanding. Et hovedresultat i økonomisk teori 
er, at under antagelse af, at markedsmekanismerne kan fungere 
uhindret på fri og åbne markeder (perfekt fungerende markeder), 
sikrer markedsøkonomien en effektiv udnyttelse af ressourcerne. 
Teorien udpeger dog samtidig en række markedsfejl, som gør at 
markedskræfterne ikke leverer denne effektive udnyttelse. Sådan-
ne markedsfejl er klassiske argumenter for offentlig regulering – 
kaldet intervention: Når markedskræfterne ikke kan levere varen, 
må staten hjælpe til.

Traditionelt har man diskuteret tre typer af markedsfejl. Den 
første er tilstedeværelsen af eksternaliteter, dvs. situationer hvor et 
individs handlinger har enten gavnlige eller skadelige effekter på 
andre individer, og hvor disse eksterne effekter ikke er afspejlet i 
prissystemet. Dette giver anledning til en forskel imellem den in-
dividuelle afvejning af omkostninger og gevinster ved forskellige 
handlinger og den samfundsmæssige afvejning. Miljøforurening, 
alkohol, tobak, kriminalitet og trængselseffekter udgør klassiske 
eksempler på negative eksternaliter, mens aspekter som forskning, 
vacciner og netværkseffekter giver anledning til positive ekster-
naliteter. Den anden form for markedsfejl opstår som følge af til-
stedeværelsen af offentlige goder, dvs. goder som ét individ kan 
forbruge uden at begrænse andre individers forbrugsmuligheder. 
Eksempler på offentlige goder er tv-programmer, telefonnet, bro-
er, national sikkerhed og det retslige system.3 Det private marked 
kan typisk ikke levere goder af denne type, i hvert fald ikke til 
den rigtige pris, hvorfor der opstår et argument for offentlig ind-
blanding i produktionen. Den tredje og sidste type af markedsfejl 
opstår som følge af stordriftsfordele, hvor produktionen af effek-
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tivitetshensyn bør foretages inden for rammerne af et monopol. 
Dette giver potentielt et argument for at producere i offentligt regi, 
fordi et privat monopol ville indebære væsentlig markedsmagt og 
forhøjede priser for forbrugerne. Eksempler på markeder af denne 
type kunne være togdrift eller el-forsyning.

Eksistensen af markedsfejl af de nævnte typer har været an-
vendt til at begrunde offentlig indblanding på en række områder 
som sikkerhed, retsvæsen, infrastruktur, transport, radio/tv, sund-
hed, forskning og uddannelse. Argumentet er, at markedsfejlene 
gør det umuligt for markedskræfterne at finde de „rigtige“ priser, 
dvs. de priser som sikrer, at produktionsressourcerne finder der-
hen, hvor de anvendes mest effektivt. Prisernes rolle er imidler-
tid ikke kun at styre anvendelsen af ressourcer i forskellige ak-
tiviteter; de bestemmer også fordelingen af indkomster på tværs 
af individer. Fordelingen er således ikke et resultat af principper 
om lighed eller retfærdighed; den er ganske enkelt en funktion af 
udbud og efterspørgsel. Dette synspunkt har givet fundamentet 
til et af hovedformålene med den moderne velfærdsstat, nemlig 
at omfordele indkomster fra rig til fattig mhp. at sikre mere lige 
fordeling af goderne. Indretningen af skattesystemet og overfør-
selsindkomstsystemet er motiveret ud fra denne målsætning. En 
supplerende (eller alternativ) målsætning kan være at skabe lige 
muligheder, hvilket motiverer uddannelsessystemet og de forskel-
lige offentlige tilbud til børn og unge.

Individernes indkomster er ikke konstante over livsforløbet; de 
fleste mennesker har lave indkomster som unge og gamle, mens de 
har relativt høje indkomster i midten af livet. Desuden kan men-
nesker være uheldige at komme ud for kortere eller længere pe-
rioder med arbejdsløshed eller sygdom, mens de i andre perioder 
af livet besidder gode job og tjener gode lønninger. Hvis forde-
lingspolitikkens rolle alene var at omfordele indkomst på tværs af 
forskellige individer – fra rige til fattige – burde skatte- og over-
førselssystemet baseres på livstidsindkomster snarere end på års-

3. Offentlige goder er her defineret som goder karakteriseret ved såkaldt ikke-rivalise-
ring i forbruget. Herudover taler man om rene offentlige goder. Dette er goder, som – ud 
over ikke-rivalisering – er karakteriseret ved, at det er umuligt at ekskludere individer 
fra at have glæde af det. F.eks. er broadcast-tv et rent offentligt gode (ikke-rivalisering 
og ikke-ekskluderbarhed), mens kabel-tv er et offentligt gode (ikke-rivalisering men 
eksklud erbarhed). Man bruger ind imellem terminologien klubgoder om sidstnævnte. 
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indkomster. Kendsgerningen er, at skatter og overførsler primært 
baseres på årsindkomster, hvorfor en betydelig del af fordelings-
politikken, faktisk hovedparten (jf. Det Økonomiske Råd, 2005), 
omfordeler over livsforløbet for de enkelte individer. Fordelings-
politikken omfordeler altså både til fordel for de permanent fattige 
og de midlertidigt uheldige. På denne måde spiller fordelingspo-
litikkens en rolle som implicit forsikringsordning, såkaldt social 
forsikring, og udgør dermed en erstatning for private (eksplicitte) 
forsikringsordninger. De seneste tre-fire årtiers forskning har pe-
get på argumenter for social forsikring baseret på de private mar-
keders vanskeligheder ved at levere hensigtsmæssige forsikrin-
ger som følge af forskellige informationsproblemer (f.eks. Aker-
lof, 1970; Barr, 1987).

Endelig har dele af den offentlige sektors aktiviteter historisk 
set været motiveret ud fra paternalisme, dvs. idéen om at indivi-
derne, hvis overladt til dem selv, har en tendens til at træffe dårlige 
beslutninger. Paternalisme spillede formentlig en vigtig rolle i den 
tidlige udvikling af velfærdsstaten (jf. Sandmo, 1998). Den økono-
miske litteratur, baseret på ideen om forbrugersuverænitet, har tra-
ditionelt afspejlet en vis skepsis over for argumenter af denne type. 
I de senere år har argumenterne til fordel for paternalisme imidler-
tid oplevet en opblomstring i den akademiske litteratur som følge 
af populariteten af psykologisk økonomi og studiet af begrænset 
rationalitet (se f.eks. Camerer og Loewenstein, 2003).

5.3. Omkostninger ved velfærdsstaten

5.3.1. Instrumenter, incitamenter og adfærd

Mens eksistensen af en velfærdsstat som beskrevet i det foregå-
ende er forbundet med en række gevinster, involverer den des-
værre også omkostninger. Disse omkostninger opstår som følge 
af de politiske instrumenter, som velfærdsstaten betjener sig af. 
Velfærdsstatens instrumenter kan opdeles i hovedkategorierne of-
fentlige udgifter, offentlige indtægter, lovgivning og regulering. 
De offentlige udgifter består af indkomstoverførsler (f.eks. dag-
penge, kontanthjælp, SU og pensioner), offentlige serviceydelser 
(uddannelse, sundhed samt pleje af børn og ældre) og andet offent-
ligt forbrug (infrastruktur, forskning, politi, retsvæsen og forsvar). 
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Den offentlige indtægtsside består primært af skatter på arbejds-
indkomst, kapitalindkomst og forbrug.

Problemet med mange af velfærdsstatens instrumenter er, at de 
relaterer sig til størrelser – f.eks. arbejdsmarkedsstatus, indkomst 
og forbrug – som individerne enten selv vælger eller har mulig-
hed for at påvirke gennem deres valg. Instrumenterne påvirker på 
denne måde individernes incitamenter og derigennem deres valg 
på en række områder. Eksempelvis kan udbetalingen af indkomst-
overførsler til dem uden arbejde påvirke de arbejdsløses villighed 
til at søge og acceptere forskellige job. Eksistensen af gratis ud-
dannelse og SU kan påvirke uddannelsesvalget, mens aspekter 
som efterløn og folkepension kan påvirke tidspunktet for indivi-
dernes tilbagetrækning. På den offentlige sektors indtægtsside er 
skatterne afhængige af individernes indkomster, der igen afhæn-
ger af beslutninger om arbejdsudbud, uddannelse, tilbagetrækning 
og skatteunddragelse. Et individ, der vælger at nedsætte antallet 
af arbejdstimer eller at sige sit job op, vil således slippe billigere i 
skat, mens en forlængelse af uddannelsesforløbet eller tidlig tilba-
getrækning vil forkorte arbejdslivet og dermed reducere indkomst 
og skat over livsforløbet. Tilsvarende kan eksistensen af kapital-
indkomstskatter påvirke opsparing og investering.

I relation til hovedemnet for disse kapitler – arbejdsudbud og 
beskæftigelse – dokumenterer en omfattende empirisk litteratur 
effekten af velfærdsstatens instrumenter på individernes adfærd 
på tværs af forskellige lande og tidsperioder. Én gruppe af studier 
har påvist eksistensen af negative effekter af indkomstoverførs-
ler på arbejdsmarkedsdeltagelse og beskæftigelse (Moffitt, 2002), 
mens en lang række andre studier har vist, at indkomstskatter har 
negative effekter på både antallet af arbejdstimer og arbejdsmar-
kedsdeltagelse (Blundell og MaCurdy, 1999). Selvom der stadig 
hersker en vis uenighed om størrelsesordenen af disse adfærdsef-
fekter, er der bred enighed om, at sådanne effekter forekommer. 
Vi giver en oversigt over denne litteratur i næste kapitel, hvor vi 
også argumenterer for, at man bør anlægge en bred indgangsvin-
kel på begrebet arbejdsudbud og inkludere aspekter som flid, kar-
rierevalg, uddannelse osv., og at man samtidig bør tage højde for 
effekterne af skattesatser på skatteunddragelse og kreativ udnyt-
telse af skatteregler mv.
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5.3.2. Er adfærdsreaktioner et problem?

Det er ikke oplagt, at de nævnte adfærdseffekter af velfærdssta-
tens instrumenter overhovedet bør opfattes som en omkostning 
ved velfærdsstaten. En person, der vælger at reducere sit arbejds-
udbud ved at gå fra fuldtid til deltid eller ved at træde helt ud af 
arbejdsmarkedet, træffer jo et frit valg baseret på sine præferencer 
for arbejde versus fritid samt de eksisterende incitamenter på ar-
bejdsmarkedet. Hvis individerne er nogenlunde rationelle i deres 
beslutningstagning, bør adfærdsændringer af denne type vel op-
fattes som ønskelige set fra samfundets synspunkt? Svaret er nej, 
men argumentet er mere nuanceret end det, der typisk fremføres i 
medierne og i visse populærvidenskabelige fremstillinger. De typi-
ske begrundelser baserer sig på en opfattelse af beskæftigelse eller 
produktion/indkomst som målsætninger i sig selv, eller de baserer 
sig på hensynet til velfærdsstatens finansiering.

Lad os kigge nærmere på disse argumenter.
Det første argument bygger formentlig på den idé, at størrelser 

som beskæftigelse og indkomst er mål for samfundets velstand. 
I sammenligninger af velstand på tværs af lande anvender man 
typisk BNP (dvs. indkomst) pr. indbygger; et mål som afhænger 
positivt af beskæftigelsen i landet. Men dette er et problematisk 
mål for samfundets velstand, og det kan ikke stå alene som mål-
sætning. Hensynet til samfundsøkonomien betyder ikke, at vi skal 
arbejde så meget som muligt eller tjene så mange penge som mu-
ligt. Et mål for samfundsøkonomisk velstand bør inkludere alle 
de aspekter, som betyder noget for individernes velbefindende. Ud 
over indkomst (dvs. forbrug af varer) bør begrebet tage højde for 
størrelser som helbred, tryghed og fritid.

I en analyse af arbejdsudbud er det specielt vigtigt at inkludere 
værdien af fritid. Mindre arbejde kan godt være konsistent med 
hensynet til samfundsøkonomisk rigdom, i det omfang værdien af 
den ekstra fritid er mindst lige så stor som værdien af den mistede 
indkomst og forbrug. Det er eksempelvis naturligt og fornuftigt, at 
danskerne i dag holder mere ferie og har en kortere arbejdsuge end 
for årtier tilbage – jf. grafen i figur 5.6 – da vi i denne periode er 
blevet rigere og derfor har bedre råd til at holde fri. I takt med at 
vi bruger flere penge på en række luksuriøse forbrugsgoder som 
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fladskærme, iPods og danske designmøbler, ville det formentlig 
afspejle en uhensigtsmæssig skævvridning, hvis vi ikke samtidig 
brugte flere penge på aktiviteter som afslapning og rejseoplevelser. 
Dette er ganske enkelt forbrugsgoder – luksusgoder – som årtiers 
økonomiske vækst har givet os råd til.4 Et lignende ræssonnement 
gælder for ældre mennesker, der vælger at trække sig tidligt tilba-
ge fra arbejdsmarkedet for at få mere tid til at spille golf og læse 
bøger, og det gælder for yngre personer, der udskyder deres stu-
dieafslutning for at rejse med rygsæk rundt i Asien.

Det andet typiske argument for, at lavere arbejdsudbud er pro-
blematisk, tager udgangspunkt i ønsket om offentlig budgetba-
lance. Lavere arbejdsudbud og dermed lavere beskæftigelse og 
indkomst medfører lavere skatteindtægter samt større udgifter til 
indkomstoverførsler. Provenueffekter af arbejdsudbudsreaktioner 
har haft ganske stor fokus i den politiske debat i de senere år, og 
man har i særlig grad fokuseret på hensynet til finanspolitisk hold-
barhed, dvs. offentlig budgetbalance over den lange bane. Spe-
cielt har de senere års diskussion af en velfærdsreform, herun-
der Velfærdskommissionens rapporter og folketingsdebatten om 
emnet, fokuseret på det forhold, at velfærdsstaten ikke er fuldt 
finansieret på langt sigt som følge af bl.a. befolkningsaldring. Selv-
om finanspolitisk holdbarhed er et væsentligt kriterium i tilret-
telæggelsen af den økonomiske politik, er budgetbalance ikke et 
mål for samfundets velstand og derfor ikke den egentlige udfor-
dring for politiske reformer. Udfordringen er derimod at skabe så 
stor velstand som muligt på en måde, der er forenelig med den 
finanspolitiske holdbarhed.

Reduktioner af arbejdsudbud som følge af skatter og overførsler 
er således ikke problematiske, fordi beskæftigelse, indkomst og pro-
duktion skal maksimeres, eller fordi de skader den finanspolitiske 
holdbarhed. Effekten af den offentlige sektors instrumenter på ar-

4. Det er i denne sammenhæng interessant, at den stigende efterspørgsel efter visse for-
mer for personlig udvikling – terapi, selvudviklingskurser, yoga osv. – ofte bliver nævnt 
af samfundsdebattører som symptomer på problemer relateret til stress og psykiske prob-
lemer forårsaget af et stigende krav om effektivitet og succes, på arbejdsmarkedet og 
i livet generelt. Økonomisk teori har imidlertid en anden og mere enkel forklaring på 
disse udviklinger; de er naturlige konsekvenser af større rigdom skabt af årtiers produk-
tivitetsvækst. Vi går i terapi, ikke fordi vi har større problemer end for 30 år siden, men 
fordi vi har fået råd til det.



127

bejdsudbud og adfærd generelt er omkostningsfuld, fordi den æn-
drede adfærd indebærer, at samfundets ressourcer ikke udnyttes 
på den bedst mulige måde. Man siger, at eksistensen af skatter og 
indkomstoverførsler skaber et effi cienstab eller – kært barn har 
mange navne – et dødvægtstab eller velfærdstab. Vi kigger nær-
mere på indholdet i dette begreb i næste afsnit.

5.3.3. Samfundsøkonomisk effi ciens

Begrebet samfundsøkonomisk effi ciens er et af de mest funda-
mentale inden for økonomisk teori. Lidt løst sagt siger effi ciens 
noget om størrelsen af samfundskagen, hvor man medtager alle de 
aspekter, der er vigtige for borgernes velbefindende. I analysen af 
arbejdsudbud er det som sagt vigtigt at tage højde for både gevin-
sten ved at arbejde (indkomst/forbrug) og gevinsten ved at holde 
fri i opgørelsen af effi ciens. Effi cienseffekten af en given økono-
misk politik siger noget om dens samlede nettoeffekt på kagens 
størrelse: Hvis det samlede tab for dem, der taber, er større end 
den samlede gevinst for dem, der vinder, har politikken skabt et 
effi cienstab; hvis gevinsterne omvendt overgår tabene, har poli-
tikken skabt en effi ciensgevinst. Effi ciensmålet siger således intet 
om fordelingen af kagens stykker; det siger alene noget om dens 
totale størrelse. Der findes en omfattende litteratur, der analyse-
rer, hvordan effi cienseffekter af økonomisk politik kan måles. Vi 
vil senere beskrive en simpel måde, hvorpå man kan estimere ef-
fi cienseffekten af skatte- og velfærdsreformer.

Selvom effi ciens ikke er det samme som beskæftigelse eller 
indkomst, er reduktioner i arbejdsudbud forbundet med effi ciens-
tab. Det afgørende er i denne sammenhæng, at individernes be-
slutninger generelt bliver truffet ud fra en afvejning af individuelle 
tab og gevinster, mens effi cienseffekterne afspejler en afvejning 
af de samfundsmæssige tab og gevinster. Hvis en person (eller en 
gruppe af personer via en fagforening) vælger at reducere arbejds-
udbuddet – f.eks. ved at forhandle sig til en ekstra ferieuge – må 
man gå ud fra, at det afspejler en rationel og god beslutning for 
denne person (eller gruppe), ellers ville han eller hun ikke have 
gjort det. Det må dermed gælde, at den individuelle gevinst ved 
den ekstra ferieuge er stor nok til at modsvare det individuelle tab 
som følge af en lavere lønindkomst og forbrug. De samfundsmæs-
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sige tab og gevinster er imidlertid forskellige fra de individuelle, 
fordi den individuelle arbejdsudbudsreduktion påfører de øvrige 
borgere et tab, som følge af den måde velfærdsstaten er finansieret 
på. Den ekstra ferieuge reducerer således individets skattepligtige 
indkomst og dermed statens provenu, hvorved der er færre res-
sourcer til at finansiere velfærdsgoder for alle borgere i økonomi-
en. Dvs. selvom arbejdsudbudsreduktioner involverer gevinster, 
der modsvarer omkostningerne på det individuelle niveau, vil det 
ikke være tilfældet på samfundsniveauet, som følge af effekter der 
opererer via de offentlige budgetter.

Effi cienseffekter opstår ikke kun i forbindelse med valg af ar-
bejdstid; de opstår ved alle beslutninger, der har effekter på in-
dividets skattebetaling, overførselsindkomst eller adgang til ser-
viceydelser. Det gælder eksempelvis for de førnævnte beslutninger 
om tidlig tilbagetrækning eller forlænget studietid. Selvom disse 
beslutninger afspejler individernes frie og rationelle afvejning af 
gevinster og omkostninger, påfører de alle borgere i samfundet et 
tab via effekter på de offentlige budgetter. Individet, der trækker 
sig tidligt tilbage, koster samfundet skatteindtægter samt forøge-
de udgifter til efterløn, hvilket efterlader færre ressourcer til at 
finansiere andre overførsler og serviceydelser eller kræver højere 
skatter på de øvrige borgere. Den studerende, der udskyder sin stu-
dieafslutning, koster samfundet skatteindtægter ved at forkorte ar-
bejdslivet og gør uddannelsen dyrere at finansiere, hvilket i sidste 
ende skal betales af andre borgere på den ene eller anden måde.

I en nøddeskal er problemet ved alle disse former for adfærd 
– længere studietid, mere fritid i løbet af arbejdslivet, tidlig tilba-
getrækning – at aktiviterne implicit er subsiderede via skatte- og 
overførselssystemet. Subsidieringen presser en kile ind mellem 
den individuelle og den samfundsmæssige afvejning af gevinster 
og omkostninger, hvorfor individerne ikke træffer optimale valg 
set ud fra samfundets perspektiv.

Eksistensen af forskelle mellem de individuelle og de sam-
fundsmæssige gevinster og omkostninger benævnes eksternali-
teter i økonomisk teori, fordi de afspejler, at individets valg har 
effekter på andre borgere, dvs. eksterne effekter, som ikke med-
tages i den individuelle kalkule. Eksistensen af eksternaliteter i 
markedsøkonomien blev tidligere nævnt som et af hovedargumen-
terne for at have en velfærdsstat. Pointen er her, at velfærdssta-
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tens instrumenter i sig selv skaber nye eksternaliteter, som ikke 
eksisterede i markedsøkonomien som udgangspunkt. Dette er den 
fundamentale omkostning ved velfærdsstaten.

5.4. Afvejning af velfærdsstatens gevinster og 
omkostninger

5.4.1. Effi ciens versus lighed

Et af hovedargumenterne for velfærdsstaten er som sagt ønsket 
om lighed på tværs af forskellige individer (fattigdomsbekæmpel-
se) og over livsforløbet for det enkelte individ (social forsikring). 
Problemet er imidlertid, at de politiske instrumenter til omfor-
deling (primært skatter og overførsler) indebærer, at samfundets 
ressourcer ikke bliver anvendt på den mest effektive måde. De 
politiske beslutningstagere står dermed over for en fundamental 
afvejning – i den engelsksprogede litteratur et trade-off – mellem 
lighed og effi ciens: Desto mere ligeligt kagen fordeles, desto min-
dre vil den være.

Det synspunkt, at der skulle eksistere en afvejning mellem om-
fordeling og effi ciens, bliver nogle gange kritiseret ved at stil-
le følgende spørgsmål: Hvis der eksisterede en konflikt af denne 
type, hvordan kan det så lade sig gøre, at Danmark er et af de ri-
geste lande i verden, samtidig med at vi har de højeste skatter og 
den mest lige indkomstfordeling? Problemstillingen bliver nogle 
gange sat på spidsen ved at stille spørgsmålet hvordan kan hum-
lebien flyve? med reference til den konventionelle visdom, at den 
ifølge aerodynamisk teori ikke burde være i stand til det (et syns-
punkt der i øvrigt er forkert). Tilsvarende virker det paradoksalt, 
at Danmark klarer sig godt i internationale sammenligninger, når 
økonomisk teori synes at forudsige det modsatte.

Denne tankegang har fået nogle forskere og samfundsdebattø-
rer til at overveje muligheden af, at omfordelende skatter og over-
førsler har positive effi cienseffekter. Synspunktet blev fremført i 
dele af Velfærdskommissionens arbejde (Andersen, 2004), hvor 
man specielt fokuserede på fordelingspolitikkens implicitte rolle 
som forsikringsordning. Udgangspunktet er der, at individernes 
handlinger er forbundet med en betydelig grad af usikkerhed. Det 
kræver således ikke kun dygtighed og hårdt arbejde at blive rig; 
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det kræver også en vis portion held. Omfordeling fra rig til fat-
tig udligner i den forstand forskellen mellem heldige og uheldige 
udfald, akkurat som private (eksplicitte) forsikringsordninger gør 
det. Ved at levere social forsikring kan velfærdsstaten potentielt 
øge folks villighed til at indgå i risikobetonede aktiviteter såsom 
investeringer i uddannelse eller egen virksomhed. Argumentet er 
ikke nyt i den økonomiske litteratur; det går tilbage til Domar og 
Musgrave (1944) og har senere været analyseret af blandt andre 
Eaton og Rosen (1980) i forbindelse med uddannelse.

Den internationale litteratur har i de senere år fokuseret en del 
på de potentielt positive effekter af såkaldt social kapital (Putnam, 
1993; Knack og Keefer, 1997), et begreb der dækker over aspek-
ter som tillid, fælles normer, foreningsliv og eksistensen af fami-
liemæssige, venskabelige, religiøse og politiske netværk. Begrebet 
er på det seneste dukket op i den danske debat i form af termen 
sammenhængskraft. En del danske debattører har argumenteret 
for, at velfærdsstaten har gunstige effekter på samfundsøkonomisk 
velstand ved at øge sammenhængskraften mellem mennesker (se 
f.eks. Nørretranders, 2005a,b; Jespersen og Pittelkow, 2005). An-
dre debattører har hyldet den såkaldte flexsecurity model – den 
danske kombination af fleksible regler på arbejdsmarkedet og so-
cial sikkerhed via generøse indkomstoverførsler – som årsagen til 
landets succes.5

Diskussionen her handler om, hvad der grundlæggende be-
stemmer nationers velstand på langt sigt, hvilket er et stort og 
interessant område inden for samfundsøkonomisk forskning. En 
oversigt over denne litteratur kan findes hos f.eks. Temple (1999). 
Inden vi beskriver nogle af resultaterne i denne litteratur, er det 
imidlertid på sin plads at påpege en række problemer med den 
måde, spørgsmålet bliver rejst i den danske debat. Præmissen for 
denne diskussion er som sagt, at eksistensen af et effi cienstab ved 
velfærdsstaten er i modstrid med den observation, at Danmark er 
et af de rigeste lande i verden målt ved BNP pr. indbygger og sam-
tidig har den mest lige fordeling af disponible indkomster (jf. figur 
5.3). Der er umiddelbart tre problemstillinger ved denne præmis.

Den første er sammenblandingen af indkomst og effi ciens. Til-
stedeværelsen af et effi cienstab betyder, at samfundets ressourcer 
kunne være udnyttet mere effektivt, ikke at indkomsten nødven-
digvis er lavere end i andre lande.
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Den anden problemstilling angår sammenhængen mellem vel-
færdsstat og lighed. Danmark er formentlig et lige samfund, ikke 
alene som et resultat af velfærdsstaten, men fordi den befolknings-
mæssige heterogenitet i en række dimensioner – religion, sprog, 
præferencer, race – som udgangspunkt er langt mindre end i de 
fleste andre lande. Vi har således fået stor lighed forærende sam-
menlignet med lande som f.eks. Indien (et fattigt land med stor 
ulighed) og USA (et rigt land med stor ulighed). Nyere forskning 
tyder faktisk på, at det i høj grad er den mindre heterogenitet i 
udgangspunktet, der har muliggjort den store velfærdsstat (Ale-
sina et al., 2001).

Det tredje problem med præmissen opstår, fordi man fejlfortol-
ker en samvariation – en såkaldt korrelation – mellem makrostør-
relser på tværs af lande. Observationen er, at lande med store vel-
færdsstater ikke generelt er fattigere end lande med små velfærds-
stater. Dette er en korrelation mellem to størrelser – indkomst pr. 
indbygger og velfærdsstat – det er ikke nødvendigvis en årsags-
mæssig (kausal) sammenhæng fra velfærdsstat til rigdom.6 Der 
kan være andre grunde til, at rige lande har store velfærdsstater. 

5. Økonomisk teori leverer andre mulige argumenter for, at omfordelende skatter og 
overførsler kan have positive effekter på samfundsøkonomisk effi ciens. Ét argument kan 
findes i litteraturen om statuseffekter. Ideen i denne litteratur er, at individets glæde i 
livet afhænger af vedkommendes relative position i samfundet, eksempelvis målt ved 
individets forbrug i forhold til andre individers forbrug (se f.eks. Duesenberry, 1949; 
Frank, 1995, 1999). Implikationen af statuseffekter er, at ét individs lønforhøjelse eller 
forfremmelse stiller naboen dårligere, fordi det gør ham fattigere relativt set. Det er et 
eksempel på tilstedeværelsen af negative eksternaliteter ved arbejde, som skaber en ten-
dens til, at individerne arbejder for meget set ud fra samfundets perspektiv. Dette giver 
et argument for at reducere arbejdsudbuddet via omfordelende skatter og overførsler.
 De senere års samfundsforskning i determinanterne for menneskelig velbefindende 
(eller „lykke“) synes at give en vis empirisk basis for betydningen af status og relativ 
indkomst, jf. eksempelvis Luttmer (2005) og Ferre-i-Carbonell (2005). Det bør dog frem-
hæves, at de empiriske resultater inden for denne litteratur er kontroversielle og behæftet 
med stor usikkerhed. 
 Et andet argument for, at arbejdsudbuddet kan være for højt, baserer sig på eksisten-
sen af begrænset rationalitet i individuel beslutningstagning. Det er eksempelvis en mu-
lighed, at individerne lider under en irrationel afhængighed af arbejde – arbejdsnarko-
mani – jf. argumenterne i Hamermesh og Slemrod (2005). Dette giver et paternalistisk 
argument for beskatning af arbejdsindsats.
6. En populær fremstilling af sammenblandingen af korrelation og kausalitet kan findes 
i Kleven og Lassen (2005).
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Én mulighed er, at den økonomiske vækst over tid skaber en ef-
terspørgsel hos borgerne efter en velfærdsstat, altså en omvendt 
kausalitet fra rigdom til velfærdsstat. Læg i denne sammenhæng 
mærke til, at opbygningen af de store velfærdsstater i den vestlige 
verden fandt sted i det 20. århundrede, specielt den sidste halvdel 
af århundredet, dvs. efter de industrielle revolutioner og mange år-
tier med økonomisk vækst. En anden mulighed er, at korrelationen 
mellem rigdom og velfærdsstat er drevet af helt andre størrelser 
– såsom de grundlæggende økonomiske, politiske og sociale insti-
tutioner – der på én og samme tid har været befordrende for vækst 
og har skabt et fundament for udviklingen af velfærdsstaten.

Der eksisterer en efterhånden stor mængde af empiriske makro-
studier, der forsøger at udpege drivkræfterne bag langsigtet økono-
misk vækst og herunder forsøger at indkredse effekten af den of-
fentlige sektors størrelse og indkomstfordeling på velstand (f.eks. 
Barro, 1991; Mankiw et al. 1992; Persson og Tabellini, 1994). De 
senere år har specielt set en opblomstring af studier, der fremhæ-
ver betydningen af institutioner for økonomisk vækst og andre 
mål for nationers velstand (f.eks. Knack og Keefer, 1997; Hall og 
Jones, 1999; La Porta et al., 1999; Acemoglu et al., 2001). Denne 
litteratur tager problemerne med at adskille kausalitet fra korre-
lationer alvorligt, og den har været opfindsom i dens udtænkning 
af empiriske strategier til at identificere egentlige kausale sam-
menhænge. Et af de vigtigste studier inden for litteraturen (Hall 
og Jones, 1999) finder, at store offentlige sektorer har en negativ 
effekt på indkomst konsistent med hypotesen om et trade-off mel-
lem lighed og effi ciens.

De empiriske vækststudier lider imidlertid under problemer 
med datakvalitet og grundlæggende statistiske problemer (se f.eks. 
Pande og Udry, 2005). Det specifikke spørgsmål angående den 
langsigtede effekt af velfærdsstaten på velstand er særlig proble-
matisk, fordi det ikke kan udelukkes, at de to størrelser gensidigt 
påvirker hinanden, og fordi de begge afhænger af en række dybe-
religgende økonomiske, politiske, sociale og geografiske faktorer. 
Med henblik på at identificere effekten af skatter og overførsler 
på størrelser som arbejdsudbud og uddannelse er tværsnitsanaly-
ser baseret på makrodata formentlig ikke en særlig frugtbar vej 
at gå (Atkinson, 1995; Temple, 1999). Analyser baseret på mi-
krodata med information på tværs af individer og over tid giver 
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mulighed for langt mere troværdig kortlægning af arbejdsudbuds-
effekter. Som vi skal se i kapitel 6 underbygger denne mikro-ba-
serede litteratur synspunktet, at skatter og overførsler reducerer 
arbejdsudbud og dermed giver anledning til et trade-off mellem 
effi ciens og lighed.

5.4.2. Principper for vurdering af skatte- og 
velfærdssystemer

Diskussioner om velfærdsstatens fremtid og den mest hensigts-
mæssige udformning af politiske reformer bør baseres på en afvej-
ning af de nævnte gevinster og omkostninger ved velfærdsstaten. 
Det er altid aktuelt at overveje, om det kan lade sig gøre at ændre 
velfærdsstatens indretning for at opnå et mere favorabelt styrke-
forhold mellem gevinster og omkostninger. De senere års diskus-
sion af en velfærdsreform har primært fokuseret på finanspolitisk 
holdbarhed og de forskellige udfordringer til velfærdsstatens 
finansiering som følge af aspekter som demografiske forskydnin-
ger, øget globalisering og ændrede normer. Men finanspolitisk 
holdbarhed er som sagt ikke den egentlige problemstilling. Ud-
fordringerne til velfærdsstatens finansiering spiller først og frem-
mest en rolle, ikke pga. budgetovervejelser, men fordi de potentielt 
påvirker afvejningen af omkostninger og gevinster.

Vi vil i de næste kapitler analysere det danske skatte- og over-
førselssystem. Spørgsmålet er, hvordan den nævnte afvejning af 
omkostninger og gevinster bør foretages i forbindelse med forskel-
lige skatte- og velfærdspolitikker. Nedenfor beskriver vi kort de 
normative principper, vi anvender i analysen.

Paretoprincippet
Dette princip, navngivet efter den italienske økonom Vilfredo Pa-
reto, er et af de mest grundlæggende inden for økonomisk teori. 
Princippet går i al sin enkelhed ud på, at et politisk tiltag, der stil-
ler en gruppe af borgere bedre uden at medføre forringelser for 
andre borgere, er en god politik. Man siger, at en sådan politik in-
volverer en Paretoforbedring. Hvis en politik omvendt stiller en 
gruppe af borgere ringere uden samtidig at medføre gevinster for 
andre befolkningsgrupper, er der tale om en Paretoforværring. En 
sådan politik er ifølge princippet ubetinget dårlig. Som eksempler 
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på Paretoforværrende politikker kan man nævne indførelsen af hø-
jere skatter, hvor provenuet anvendes til at bygge en bro, som in-
gen benytter, eller at producere tv-programmer, som ingen ser. En 
Paretoforværring vil også opstå i forbindelse med skattestigninger, 
der er udformet på en sådan måde, at de slet ikke er i stand til at 
forøge statens provenu. Omvendt vil en skattelettelse, der ikke re-
ducerer det samlede provenu, skabe en Paretoforbedring.

Paretoprincippet bygger på det etiske udgangspunkt, at alle bor-
gere, uanset deres baggrund og situation, bør indgå med en posi-
tiv vægt i opgørelsen af den samfundsmæssige velfærd, eller i det 
mindste at ingen vægter negativt, således at det bliver en selvstæn-
dig målsætning at skade disse borgere. Med dette udgangspunkt 
kan man ikke forsvare en politik, der alene skader visse borgere, 
og man kan tilsvarende ikke være imod en politik, der alene gav-
ner visse borgere. Det er selvfølgelig muligt, at nogle individer ve-
jer tungere end andre i formuleringen af politiske forslag – man 
kunne f.eks. forestille sig, at fattige mennesker indgår med større 
vægt end rige mennesker – men det giver ifølge Paretoprincippet 
ikke mening at tage fra de rige, hvis det ikke muliggør, at man 
samtidig kan give mere til de fattige.

Paretoprincippet giver kun en delvis rangordning af forskellige 
politiske tiltag, nemlig dem der alene involverer vindere, og dem 
der alene involverer tabere. Vi vil i det næste kapitel identificere 
visse politikker, der har en sådan karakter. Paretoforbedringer eller 
-forværringer er imidlertid ikke hovedreglen i virkelighedens ver-
den, hvor de fleste politiske tiltag skaber både vindere og tabere. 
I disse tilfælde involverer politikevalueringer en sammenligning 
af tabene for dem der taber med gevinsten for dem der vinder. I 
forbindelse med sådanne sammenligninger kan man evaluere po-
litikkerne ud fra deres effekter på samfundsøkonomisk effi ciens 
og indkomstlighed.

Effi ciens og lighed
Som beskrevet i afsnit 5.3 er begrebet samfundsøkonomisk effi -
ciens et mål for den totale størrelse af samfundskagen. Ud fra hen-
synet til samfundsøkonomisk effi ciens bør den økonomiske poli-
tik udformes med henblik på at skabe så store nettogevinster som 
muligt.7 Effi ciensprincippet siger alene noget om effekten på sam-
fundet som helhed; det siger intet om, hvem der vinder, og hvem 
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der taber. Effi ciensprincippet kan derfor ikke stå alene.
Lighedsprincippet kan på den anden side heller ikke stå alene, 

fordi det i sin yderste konsekvens kan retfærdiggøre politikker, der 
involverer ekstreme effektivitetstab i økonomien. Faktisk er lig-
hedsprincippet i dets rendyrkede form i modstrid med Paretoprin-
cippet. Hvis den eneste målsætning for den økonomiske politik er 
at skabe lighed, kan man retfærdiggøre politikker, der alene skader 
de rige uden at skabe gevinster fra andre borgere. Tilsvarende vil 
en situation, hvor alle borgere er fattige på samme niveau, vurde-
res som mere attraktiv end en situation, hvor alle borgere er rige 
i forskeligt omfang. Det er åbenlyst svært at forsvare konklusio-
ner af denne type, hvorfor effekter på lighed normalt skal afvejes 
mod effekter på effi ciens.

Udgangspunktet for analysen
Vi kan opsummere dette afsnit på følgende måde. I vurderingen 
af økonomisk politik er Paretoprincippet det mest fundamentale. 
Politikker, der alene involverer vindere, skaber Paretoforbedrin-
ger og er som udgangspunkt gode politikker. Politikker, der alene 
involverer tabere, skaber Paretoforværringer og er dårlige poli-
tikker. Politiske tiltag, der involverer både tabere og vindere, bør 
evalueres ud fra deres effekter på effi ciens og lighed. Politikker, 
der medfører effi cienstab, kan kun retfærdiggøres, hvis de samti-
dig skaber en reduktion af ulighed. Desto større effi cienstabet er, 
desto større bør reduktionen af ulighed være for at retfærdiggøre 
politikken. Mens de fleste politikker afspejler en sådan afvejning 
mellem effi ciens og lighed, vil vi senere give eksempler på poli-
tikker, der på én og samme tid øger effi ciens og lighed. Selvom 

7. For fagøkonomer er terminologien i dette afsnit potentielt forvirrende. Vi skelner 
mellem Paretoprincippet og effi ciensprincippet, selvom førstnævnte også har at gøre med 
samfundsøkonomisk effi ciens. Man taler således om Paretoeffi ciens og Paretooptimali-
tet i den akademiske litteratur. Effi ciensprincippet, som det bliver brugt her, svarer til 
termerne dødvægtstab og excess burden i litteraturen. I modsætning til Paretoprincip-
pet, kan ef ficiensprincippet anvendes i situationer, hvor der er både tabere og vindere og 
dermed behov for en sammenligning af gevinster og tab på tværs af forskellige individer. 
Pareto princippet kan derimod alene anvendes på situationer, der alene involverer vinde-
re eller alene involverer tabere. Bemærk at en Paretoforbedrende politik pr. implikation 
er en effi ciensforbedrende politik, mens det omvendte ikke gælder. Paretoprincippet er i 
den forstand en stærkere egenskab end effi ciensprincippet.
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dette er en attraktiv egenskab ved politiske tiltag, er det samtidig 
svagere end tilstedeværelsen af Paretoforbedringer. Det skyldes, 
at en samtidig forøgelse af effi ciens og lighed ikke nødvendigvis 
betyder, at samtlige borgere vinder ved politikken.
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6 Arbejdsudbud, provenu-
 effekter og Lafferkurve1

Af Henrik Jacobsen Kleven og Claus Thustrup Kreiner

6.1. Den empiriske forskning i arbejdsudbud

6.1.1. Time- versus deltagelseseffekter

I en analyse af effekter af økonomiske incitamenter på arbejds-
udbud er det vigtigt at skelne mellem timeeffekter (ændringer i 
arbejdstid for beskæftigede individer) og deltagelseseffekter (æn-
dringer i antal beskæftigede individer).2 Arbejdsudbuddets følsom-
hed bliver typisk angivet i form af såkaldte elasticiteter – timeela-
sticiteter hhv. deltagelseselasticiteter – defineret som den procent-
vise stigning i enten timer eller deltagelse i forbindelse med en 
stigning i efter-skat lønnen på 1 procent. Der findes et hav af em-
piriske studier, der estimerer arbejdsudbudselasticiteter for forskel-
lige befolkningsgrupper og på tværs af forskellige lande. Blundell 
and MaCurdy (1999) giver en oversigt over litteraturen og diskute-
rer antagelser og problemstillinger ved de anvendte metoder.

En troværdig estimation af effekter på arbejdsudbuddet kræver 
brug af mikrodata, dvs. oplysninger på individniveau, og helst da-
tasæt med oplysninger over en vis tidsperiode. En række nyere stu-
dier udnytter reformer af skatte- og overførselsindkomstsystemet 
til at påvise arbejdsudbudseffekter. Især er reformer, der påvirker 
individerne på forskellige måder, hensigtsmæssige i denne sam-
menhæng. Det skyldes, at sådanne reformer kan opfattes som en 
form for sociale eksperimenter – såkaldte naturlige eksperimen-
ter – hvor nogle borgere bliver ramt, mens andre går fri. Det be-
tyder, at sidstnævnte kan opfattes som en kontrolgruppe for dem, 

1. Vi er meget taknemmelige for detaljerede kommentarer til første udkast af dette ka-
pitel fra Torben M. Andersen og Peter Birch Sørensen. 
2. Man bruger også terminologien intensive responser om timeeffekter og ekstensive 
re sponser om deltagelseseffekter.
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reformen er rettet imod. Ved at observere de to grupper – dem der 
rammes af reformen og kontrolgruppen – før og efter reformen 
er det muligt at udskille eventuelle arbejdsudbudseffekter. Desto 
mere kontrolgruppen ligner de personer, som blev påvirket af re-
formen, desto mere troværdigt er det, at de observerede forskelle 
i de to gruppers adfærd faktisk skyldes reformen. Har man på vi-
denskabelig vis sikret sig dette, taler man om, at det er lykkedes 
at identificere en arbejdsudbudseffekt.

Oversigten i dette afsnit inddrager alene mikrostudier, og vi 
lægger mest vægt på studier, der betjener sig af skattereformer til 
at estimere effekterne. Vi gennemgår resultater fra den internatio-
nale litteratur og fra nogle af de danske bidrag på området.

Et hovedresultat i den empiriske arbejdsmarkedslitteratur er, at 
timeelasticiteter typisk er ret små. Det gælder på tværs af forskel-
lige demografiske grupper (køn, ægteskabelig status, børn, alder) 
og på forskellige indkomst- og uddannelsesniveauer. Traditionelt 
havde man den opfattelse, at arbejdstiden var meget følsom for 
kvinder, specielt gifte kvinder og enlige mødre, men dette var ba-
seret på estimationsmetoder som inkluderede deltagelseseffekter i 
de estimerede elasticiteter. I det øjeblik man betinger estimationen 
på arbejdsmarkedsdeltagelse, finder man typisk små timeelastici-
teter for både mænd og kvinder, jf. eksempelvis Mroz (1987) og 
Triest (1990) for USA og Blundell et al. (1992, 1998) for England. 
Hovedparten af de estimerede timeelasticiteter i den internationale 
litteratur varierer fra 0 til omkring 0,3 afhængig af demografisk 
gruppe, estimationsmetode og data. Dette er konsistent med de 
danske studier på området, jf. eksempelvis Smith (1995), Graver-
sen (1997) og Frederiksen et al. (2001).

En del forskning tyder på, at deltagelsesresponser kan være 
langt større end timeresponser (Heckman, 1993; Blundell and Ma-
Curdy, op.cit.), specielt for individer i bunden af lønfordelingen og 
for visse demografiske grupper som enlige forældre og gifte kvin-
der. Én gruppe af empiriske studier har udnyttet erfaringer fra en 
række nyere skattereformer i USA og England, specielt reformer 
der har givet skattelettelser til lavindkomstfamilier med børn. Vi 
tænker på den såkaldte Earned Income Tax Credit (EITC) i USA 
og Working Families Tax Credit (WFTC) i England, to program-
mer der minder om det danske beskæftigelsesfradrag, men er langt 
mere omfattende og betydeligt mere målrettede. Eissa og Liebman 
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(1996) studerede effekterne på enlige mødre af EITC-ekspansio-
nen i forbindelse med den amerikanske 1986-skattereform. De 
fandt store effekter på arbejdsmarkedsdeltagelse, specielt for en-
lige mødre med lav uddannelse, hvor deres studie implicerer en 
elasticitet på omkring 0,6. Meyer and Rosenbaum (2001) anven-
der data fra 1985 til 1997, en periode med tre store skattereformer 
i USA, og finder en deltagelseselasticitet på 0,7 for enlige mødre. 
Evalueringer af WFTC i England (Blundell et al., 2000) finder re-
sultater på linje med de amerikanske studier.

Der er færre empiriske studier af arbejdsudbud baseret på kon-
tinentaleuropæiske lande end på England og USA. Man kunne må-
ske forvente, at elasticiterne er mindre i de mere rigide arbejdsmar-
keder i Kontinentaleuropa, men de eksisterende studier tyder på, 
at det ikke er tilfældet. En række studier af gifte kvinders arbejds-
udbud, beskrevet i Blundell and MaCurdy (1999, pp. 1649-1951), 
finder store elasticiteter – typisk mellem 0,5 og 1 – på tværs af 
lande som Tyskland, Holland, Frankrig, Italien og Sverige. Efter-
som disse estimater er baseret på datasæt med både beskæftigede 
og arbejdsløse individer, inkluderer elasticiterne både time- og del-
tagelseseffekter. Det er sandsynligt, at de store responser primært 
afspejler deltagelsesresponser (jf. også Blundell, 1996).

Blandt de få danske studier af deltagelseselasticiteten kan man 
nævne Graversen (1996), der udnytter skattereformen i 1987 som 
et naturlig eksperiment og finder elasticiteter i intervallet 0,2-0,7 
for enlige kvinder og omkring 0,05 for gifte kvinder. Et nyere stu-
die af Le Maire og Scheuer (2005) finder deltagelseselasticiteter 
i intervallet 0,2-0,4 for individer på kontanthjælp. Deres studie 
lider imidlertid under manglen på væsentlige reformer i overfør-
selsindkomstsystemet i den betragtede periode (1998-2003), og 
de påpeger selv, at estimaterne formentlig indebærer en overvur-
dering. Der er således et stort behov for yderligere danske studier 
af deltagelseseffekter, helst studier baseret på reformer af skatte-
og overførselsindkomstssystemet, da dette er en vigtig parameter 
for at forstå den mest hensigtsmæssige udformning af fremtidige 
velfærdsreformer.
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6.1.2. Bredere mål for arbejdsudbudseffekter

Langt størstedelen af den akademiske litteratur samt diskussionen 
blandt politiske beslutningstagere og samfundsdebatører fokuse-
rer på arbejdsudbud (beskæftigelse) i dets sædvanlige dimensio-
ner, dvs. arbejdstid og deltagelse. Arbejdsudbuddet kan imidlertid 
ændre sig i en række andre dimensioner som følge af skatter og 
overførsler. Det er eksempelvis muligt, at højere skatter fører til 
mindre flid på arbejdspladsen, da incitamentet til at arbejde hårdt 
for lønforhøjelser eller forfremmelser er blevet mindre, og der kan 
være negative effekter på folks villighed til at dygtiggøre sig via 
uddannelse på eller uden for arbejdspladsen. Beskatning kan også 
påvirke de typer af job, som man er villig til at acceptere – i form 
af profession og geografisk placering – og der kan være effekter 
på mobilitet og søgeadfærd. Alle disse arbejdsudbudseffekter har 
implikationer for individernes indkomster, de offentlige budgetter 
og samfundsøkonomisk effi ciens.

Denne tankegang giver anledning til at overveje bredere mål 
for arbejdsudbud, der opfanger de forskellige dimensioner af in-
dividernes beslutningstagning. Et forslag er at fokusere på varia-
tioner i arbejdsindkomst i stedet for variationer i arbejdstid. Alle 
de nævnte arbejdsudbudsresponser vil give sig udslag i ændret 
arbejdsindkomst, og samtidig vil variation i indkomster opfange 
en række andre væsentlige beslutningsmarginer. Det gælder ek-
sempelvis individernes beslutninger om at ændre betalingen for 
arbejdsindsats fra egentlig løn til noget, der er lempeligere beskat-
tet, såsom frynsegoder, pensioner og kapitalindkomst. Det kan 
også være, at højere marginalskatter får individerne til at være 
mere aggresive i deres fortolkning af skattereglerne eller fører til 
egentlig skatteunddragelse, hvilket ligeledes vil give sig udslag i 
individernes (offi cielle) indkomster. Effekter af denne type skaber 
effi cienstab, akkurat som traditionelle arbejdsudbudsresponser gør 
det. Man kan således vise, at den afgørende parameter for effekten 
af beskatning på samfundsøkonomisk effi ciens er elasticiteten af 
skattepligtig indkomst.

Med dette udgangspunkt har en ny empirisk litteratur forsøgt 
at estimere elasticiteten af skattepligtig indkomst mht. marginal-
skatten. De første studier af denne vigtige parameter blev foreta-
get af Lindsey (1987) og Feldstein (1995), og specielt sidstnævnte 
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har været meget indflydelsesrig. Baseret på en analyse af 1986-re-
formen i USA, der indførte store lempelser af marginalskatten for 
dem med de højeste indkomster, fandt Feldstein ekstremt store ef-
fekter i toppen af indkomstfordelingen. Hans middelskøn for ela-
sticiteten var omkring 1,5-2, hvilket tyder på meget store effi ciens-
omkostninger ved beskatning. Litteraturen, der fulgte Feldsteins 
artikel, diskuterede en række metodemæssige problemstillinger 
i hans arbejde og afprøvede alternative metoder, tidsperioder og 
reformer (jf. oversigten af Saez, 2004). De fleste studier fandt ef-
fekter, der var betydelig mindre end Feldsteins. F.eks. kommer 
studierne af Gruber og Saez (2004) og Kopczuk (2005) – nogle 
af de mest overbevisende studier hidtil – frem til en elasticitet i 
omegnen af 0,4. Dette er stadig betydeligt højere end de traditio-
nelle timeelasticiteter.

Selvom elasticiteten af skattepligtig indkomst formentlig er den 
vigtigste enkeltstående parameter i forbindelse med evalueringen 
af skattereformer, findes der næsten ingen empiriske studier af 
denne parameter uden for Nordamerika. Undtagelserne er Aarbu 
and Thoresen (2001) for Norge samt Ljunge and Ragan (2005) for 
Sverige. Det svenske studie er særlig interessant og finder resulta-
ter på linje med Gruber og Saez (op.cit.).

6.2. Vigtige resultater angående effekterne af 
beskatning

6.2.1. Selvfinanseringsgrader og provenueffekter

Vi dokumenterede i det foregående afsnit effekter af beskatning på 
arbejdsudbud. Disse adfærdseffekter har konsekvenser for de of-
fentlige budgetter. Hvis et skattepolitisk tiltag eksempelvis fører til 
større beskæftigelse og indkomster, giver det anledning til positive 
feedback-effekter på statens provenu via højere skatter og sparede 
indkomstoverførsler. Disse effekter skal sammenholdes med den 
umiddelbare virkning af tiltaget på de offentlige budgetter.

Man skelner derfor mellem to typer af provenueffekter i for-
bindelse med skatteændringer: den mekaniske (statiske) effekt og 
den adfærdsmæssige (dynamiske) effekt. Den mekaniske effekt 
afspejler den umiddelbare effekt af ændrede regler – skattesatser, 
beløbsgrænser osv. – under en antagelse om uændret adfærd. Den 
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dynamiske effekt afspejler feedback-effekten på det offentlige pro-
venu som følge af ændret adfærd.

I forbindelse med en skattelettelse vil den mekaniske effekt 
på provenuet altid være negativ, mens den adfærdsmæssige ef-
fekt typisk vil være positiv. I forbindelse med en skattestigning 
er den mekaniske effekt omvendt positiv, mens den adfærdsmæs-
sige effekt er negativ. Den samlede langsigtede provenueffekt af 
en skattereform er lig summen af de mekaniske og adfærdsmæs-
sige effekter.

I figur 6.1 har vi illustreret skatteprovenuet fra en indkomst-
skat, der betales af al indkomt over en given nedre grænse. Man 
kunne f.eks. tænke på den danske topskat, der i det nuværende 
system betales af indkomst over 346.413 kroner. Skattebasen for 
en sådan skat er lig med den faktiske indkomst minus den nedre 
grænse, og provenuet er lig skattesatsen ganget med skattebasen. 
Vi undersøger to forskellige skattesatser, en lav og en høj. Den 
lave sats er forbundet med større indkomst (og dermed skattebase), 
men indkasserer til gengæld en lavere andel af skattebasen. Det 
samlede provenu af den lave sats er givet ved området A+B. Den 
høje skat indkasserer en højere andel af en lavere skattebase, og 

Figur 6.1. Illustration af mekaniske og adfærdsmæssige provenueffek-
ter 
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det samlede provenu er A+C. Provenueffekten ved at gå fra den 
lave til den høje skat findes ved at sammenholde det mørkegrå 
område (den mekaniske provenueffekt) med det lysegrå område 
(den adfærdsmæssige provenueffekt).

Opdelingen i mekaniske og adfærdsmæssige effekter er tæt for-
bundet med begrebet selvfinansieringsgrad. Denne størrelse angi-
ver styrken af de dynamiske effekter i forbindelse med ændringer 
i skattesystemet, og har været meget anvendt i den danske debat 
igennem de senere år (Det Økonomiske Råd, 2001; Finansmini-
steriet, 2002).

Selvfinansieringsgraden angiver den andel af det umiddelba-
re provenutab i forbindelse med en skattelettelse, der automatisk 
kommer tilbage i statskassen i kraft af positive adfærdseffekter. 
Formelt udregnes selvfinansieringsgraden på følgende måde

  
–
 
adfærdsmæssig provenueffektselvfinansieringsgrad = 

mekanisk provenueffekt  
.
 

(1)

Den almindelige opfattelse er, at skattelettelser delvist betaler for 
sig selv via dynamiske effekter, men at disse effekter ikke er store 
nok til at modsvare hele det direkte provenutab. Dette svarer til 
en selvfinansieringsgrad imellem 0 og 100 procent. Desto tættere 
selvfinansieringsgraden er på 100 procent, desto mindre er beho-
vet for at hæve andre skatter (og/eller sænke offentlige udgifter) 
for at finansiere skattelettelsen. Skattelettelser kan imidlertid også 
være fuldt selvfinansierende (selvfinansieringsgrad = 100%) eller 
mere end fuldt selvfinansierende (selvfinansieringsgrad > 100%), 
hvilket vi senere skal se eksempler på for Danmark.

Selvom termen selvfinansieringsgrad får én til at tænke på skat-
telettelser, er udtrykket i ligning (1) også nyttigt i forbindelse med 
en diskussion af skattestigninger. I forbindelse med en skattestig-
ning angiver målet den andel af den umiddelbare (mekaniske) pro-
venustigning, der går tabt som følge af negative adfærdseffekter. 
Er selvfinansieringsgraden eksempelvis 25% for en konkret skat-
tesats kan det fortolkes på to måder: (i) Ved en stigning i denne 
skat vil 1/4 af de opkrævede provenu gå tabt, eller (ii) ved en lem-
pelse af skatten vil 1/4 af det tabte provenu automatisk komme til-
bage i statskassen.
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I stedet for at fokusere på selvfinansieringsgraden i (1) kan det 
være nyttigt at betragte den samlede nettoprovenueffekt inklusi-
ve både mekaniske og adfærdsmæssige effekter. Vi kan således 
definere begrebet provenueffekt på følgende måde

provenueffekt = 1 − selvfinansieringsgrad. (2)

I forbindelse med en skattestigning angiver provenueffekten, hvor 
stor en andel af det umiddelbart opkrævede provenu, der er tilbage 
efter de adfærdsmæssige effekter har været i spil.

De præcise størrelsesordener af selvfinansieringsgrad og pro-
venueffekt afhænger dels af udformningen af skatteændringen og 
dels af tre sæt af parametre i samfundsøkonomien: Styrken af de in-
dividuelle arbejdsudbudsreaktioner, de eksisterende skatter og ind-
komstoverførsler samt egenskaber ved indkomstfordelingen. Bilag 
1 gennemgår en matematisk beregning af selvfinansieringsgraden 
for de teknisk interesserede.

Lad os diskutere betydningen af de nævnte parametre for stør-
relsen af selvfinansieringsgraden (og dermed provenueffekten). 
Eftersom selvfinansieringsgraden afspejler styrken af de adfærds-
mæssige provenueffekter, er det oplagt at arbejdsudbuddets elasti-
citet mht. skatten på arbejdsindkomst er central. Desto større ar-
bejdsudbudselasticiteten er, desto større er selvfinansieringsgraden 
alt andet lige. I vores gennemgang af den empiriske litteratur på 
området påpegede vi, at der ikke bare er én arbejdsudbudselastici-
tet gældende for alle befolkningningsgrupper, men at der derimod 
er heterogenitet afhængig af demografiske forhold og lønniveau. 
Vi argumenterede yderligere for, at det er vigtigt at skelne mellem 
timeeffekter (dvs. arbejdstid for de beskæftigede) og deltagelses-
effekter (dvs. antallet af beskæftigede). Endelig argumenterede vi 
for, at man ideelt set bør udvide arbejdsudbudsbegrebet til at in-
kludere effekter på flid, karrierevalg, uddannelse, mobilitet osv. – 
altså effekter på kvaliteten af arbejdet og ikke bare dets omfang.

Det er en udbredt opfattelse, at selvfinansieringsgrader om-
kring 100 procent eller derover kun kan forekomme under an-
tagelse af ekstremt høje (og dermed urealistiske) arbejdsudbuds-
elasticiteter. Dette er ikke korrekt, eftersom de andre nævnte pa-
rametre spiller en meget vigtig rolle. Fuldt selvfinansierende skat-
telettelser kan principielt forekomme med vilkårligt små (men 
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dog positive) arbejdsudbudselasticiteter. For det første afhænger 
selvfinansieringsgraden af de eksisterende skattesatser, eftersom 
en given stigning i beskæftigelsen genererer mere provenu, hvis 
skattesatserne i udgangspunktet er meget høje. Som vi skal se i 
næste kapitel, er det vigtigt at fokusere på de effektive skattesatser, 
der inkluderer alle skatter og indkomstoverførsler, som påvirkes 
af individernes beslutninger om arbejdstimer og deltagelse. I en 
situation hvor de effektive skattesatser er 60-70 procent – svaren-
de rundt regnet til de effektive marginalskatter i Danmark – vil 
selv små udsving i arbejdstimer have store konsekvenser for de of-
fentlige budgetter. Det betyder, at selvfinansieringsgrader alt andet 
lige er højere i Danmark og i de andre skandinaviske lande end i 
eksempelvis sydeuropæiske og angelsaksiske lande, der opererer 
med lavere skatter og mindre generøse overførsler.

Selvfinansieringsgraden afhænger desuden af den konkrete 
udformning af skattelettelsen. F.eks. varierer selvfinansierings-
graderne for reduktioner i henholdsvis bundskat, mellemskat og 
topskat. Som hovedregel er selvfinansieringsgraden større i forbin-
delse med skattelettelser, der koncentreres i toppen af indkomst-
fordelingen. Således vil en reduktion af topskatten indebære en 
større grad af selvfinansiering end en reduktion af mellem- eller 
bundskatten, mens en målrettet skattereduktion til dem med de 
absolut højeste lønninger (f.eks. de øverste 10 procent) typisk vil 
have en større selvfinansieringsgrad end en reduktion af topskat-
ten (der betales af de øverste 34 procent). Forklaringen er, at en 
reduktion af skattesatsen for de højeste indkomster koster mindre 
end brede skattelettelser, fordi de vedrører en mindre skattebase. 
Sagt mere præcist medfører skattelettelser i toppen små mekaniske 
provenutab, mens de marginale adfærdseffekter genererer lige så 
store provenugevinster som ved en generel skattelettelse.

Endelig afhænger selvfinansieringsgraden af egenskaber ved 
indkomstfordelingen. Tænk f.eks. på en lempelse i den danske 
topskat, der i det nuværende system betales af indkomst over 
346.413 kroner (svarende til en skattegrænse på 318.700 kroner 
af indkomst, hvor der er fratrukket arbejdsmarkedsbidrag på 8 
procent). Selvfinansieringsgraden for en sådan skattelettelse af-
hænger af fordelingen af individer inden for det konkrete ind-
komstinterval, mere præcist koncentrationen af individer omkring 
den nedre grænse på 346.413 kroner. Hvis de fleste individer be-
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rørt af topskatten har indkomster umiddelbart over grænsen, op-
kræver skatten ikke ret meget provenu. I denne situation er det 
ikke forbundet med ret store mekaniske provenutab at reducere 
eller at afskaffe den, hvorfor de positive adfærdseffekter af den 
lavere marginalskat skaber en høj grad af selvfinansiering. En til-
svarende sammenhæng mellem fordeling og selvfinansieringsgrad 
gælder for andre typer af skattereformer såsom lempelser af bund-
og mellemskat. I desto højere grad individerne er koncentreret 
tæt på den nedre grænse for den konkrete skat, desto højere er 
selvfinansieringsgraden alt andet lige.

I forlængelse af argumenterne ovenfor skal det bemærkes, at 
selvfinansieringsgraden i forbindelse med skattelettelser i top-
pen af fordelingen er specielt afhængig af tyndheden af den øvre 
hale af indkomstfordelingen, dvs. andelen af mennesker med 
ekstremt store indkomster. Det gælder generelt, at indkomstfor-
delinger med tynde haler alt andet lige er forbundet med store 
selvfinansieringsgrader i toppen, fordi de fleste mennesker i denne 
situation vil have en indkomst tæt på den nedre grænse for skat-
telettelsen.

Som det blev dokumenteret i det foregående kapitel, er den 
danske lønfordeling langt mere sammenpresset end i de fleste an-
dre lande, dvs. den øvre hale er tyndere, og samtidig er de effek-
tive skattesatser meget høje. Vi må på denne baggrund formode, 
at Danmark i en international sammenhæng er karakteriseret ved 
store selvfinansieringsgrader, specielt i toppen af fordelingen.

6.2.2. Lafferkurven

Begrebet selvfinansieringsgrader er tæt forbundet med den så-
kaldte Lafferkurve, opkaldt efter den amerikanske økonom Ar-
thur Laffer. Denne kurve (vist i figur 6.2) illustrerer sammen-
hængen mellem skattesatsernes størrelse i et samfund og statens 
provenu. Tænk f.eks. på indkomstskatten. Skatteprovenuet er groft 
sagt lig en indkomstskattesats ganget med samfundets indkomst 
(skattebasen). Hvis skattesatsen er 0 procent, er skatteprovenuet 
naturligvis lig nul. Hvis skattesatsen er 100 procent – dvs. staten 
eksproprierer al indkomst – har individerne ingen interesse i at 
tjene indkomst (ikke offi cielt i hvert fald), hvorved skattebasen 
bliver lig nul. Imellem 0 procent og 100 procent vil både skatte-
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satsen og skattebasen være positive, hvorved regeringens provenu 
bliver positivt. Der findes dermed også en skattesats imellem 0 og 
100, der maksimerer provenuet. Kurven har den implikation, at 
når skattesatsen bliver tilstrækkelig høj i et samfund, vil yderli-
gere skattestigninger føre til et lavere provenu. Omvendt vil skat-
telettelser i denne situation være selvfinansierende eller ligefrem 
øge statens provenu.

Lafferkurven har et blakket ry i vores del af verden, hvilket 
formentlig hænger sammen med dens historiske grundlag og an-
vendelser. Den blev med stor succes markedsført af en række kon-
servative amerikanske økonomer i 1970’erne og 1980’erne – de 
såkaldte udbudsøkonomer – som led i deres argumentation for 
ufinansierede lempelser af marginalskatten i USA. Strategien kom 
til at udgøre et centralt element i Ronald Reagans økonomiske po-
litik – Reaganomics – der involverede store skattelettelser, specielt 
til de rigeste amerikanere. Reaganomics er siden hen blevet lat-
terliggjort af samfundsdebattører i vores del af verden; beskyldt 
for at være socialt uansvarlig og for at skabe nogle af de største 
budgetunderskud i amerikansk historie.

På trods af den udbredte skepsis er Lafferkurven egentlig gan-
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Figur 6.2. Lafferkurve.
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ske ukontroversiel, og dens rødder i økonomisk teori er langt æl-
dre, end manden den er opkaldt efter. Den franske økonom Jules 
Dupuit beskrev meget klart „Laffer-sammenhængen“ allerede i 
1800-tallet (Dupuit, 1844), mens Laffer selv var inspireret af den 
berømte engelske økonom John Maynard Keynes, der havde påpe-
get muligheden for „Laffer-effekter“ tilbage i 1930’erne (jf. Laffer, 
2004). I den politiske debat blev muligheden for Laffer-effekter 
brugt som et argument af John F. Kennedy i forbindelse med hans 
foreslåede skattelettelser i begyndelsen af 1960’erne, et tidspunkt 
hvor marginalskatten på de højeste indkomster i USA var over 90 
procent. Kurven har således en lang tradition, og den er bestemt 
ikke opfundet af højrefløjen.3

Lafferkurvens form afspejler styrkeforholdet mellem mekani-
ske og adfærdsmæssige provenueffekter som funktion af skattesat-
sens størrelse, jf. diskussionen i foregående afsnit. Ved små skat-
tesatser er de adfærdsmæssige provenueffekter beskedne, hvor-
for Lafferkurven har en positiv hældning (selvfinansieringsgrad < 
100%). Ved skattesatser tæt på 100 procent er provenukonsekven-
serne af selv små udbudsreaktioner omvendt meget store, hvorved 
Lafferkurvens hældning bliver negativ (selvfinansieringsgrad > 
100%). Et sted imellem disse to ydertilfælde er der en skattesats 
– Laffersatsen – hvor de mekaniske og adfærdsmæssige prove-
nueffekter præcis udligner hinanden (selvfinansieringsgraden lig 
100%), og hvor Lafferkurven har sit toppunkt. Dette bygger ikke 
på en ide om (urealistisk) store udbudselasticiteter, men er derimod 

3. Det var den fremtrædende udbudsøkonom Jude Wanniski, tidligere redaktør på Wall 
Street Journal, der første gang brugte termen „Lafferkurve” i sin bog The Way the World 
Works (1978). Historien om Lafferkurvens vej ind i Wanniskis bog og senere indflydelse 
i Det Hvide Hus under Reagan administrationen er legendarisk i amerikansk politisk folk-
lore. Den tager sit udgangspunkt i et møde på en cocktail lounge på Washington Hotel 
i D.C. i december 1974. Til stede ved mødet var en ung Dick Cheney, Deputy Chief of 
Staff i Ford administrationen, samt Jude Wanniski og Arthur Laffer. På mødet forsøgte 
Laffer at forklare Cheney, at en stat kan opkræve et givet skatteprovenu ved to forskel-
lige skat tesatser, en lav og en høj. Da Cheney havde svært ved at forstå denne pointe, 
greb Laffer efter sigende en serviet og tegnede den i dag så famøse kurve. Ud over at 
tegne kurven argumenterede Laffer for, at USA lå til højre for toppunktet. Hændelsen 
gjorde indtryk på de tilstedeværende. Cheney gik til sin chef, Donald Rumsfeld, der fik 
overtalt Præsident Ford til at indføre ufinansierede skattelettelser. Kimen var lagt til en 
ny politisk dagsorden nogle år senere under Reagan. Han reducerede i sin regeringstid 
marginalskatten på de rigeste fra 70 procent til 28 procent.
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en logisk konsekvens af mekanikken i en skatteopkrævning.
Lafferkurven siger alene noget om en kvalitativ egenskab ved 

skatteopkrævningen. Den siger intet om de kvantitative størrel-
sesordener såsom niveauet for den provenumaksimerende skatte-
sats. Det er meget vigtigt for indretningen af skattesystemet og for 
den optimale størrelse af den offentlige sektor, om Laffersatsen 
er høj eller lav. Det var her, de amerikanske udbudsøkonomer var 
kontroversielle. De hævdede, at Laffersatsen var lavere end den 
faktiske marginalskat for de rigeste amerikanere omkring 1980. 
Den højeste marginalskat i USA var på det tidspunkt 70 procent, 
hvilket svarer nogenlunde til den højeste effektive marginalskat 
i Danmark i dag. En skattesats over Lafferraten er uhyre ineffi -
cient, eftersom man i denne situation kan reducere skatten, hvil-
ket direkte kommer de berørte skatteydere til gode, og på denne 
måde opnå mere provenu til gavn for alle borgere. Det er med an-
dre ord muligt at skabe en Paretoforbedring, jf. terminologien i 
forrige kapitel.

Som det er tilfældet med selvfinansieringsgrader, er det mis-
visende at tale om Lafferkurven eller Laffersatsen som entydige 
størrelser. Der er mange forskellige Lafferkurver og Laffersatser, 
eftersom der er mange forskellige typer af skatter. F.eks. afhæn-
ger den provenumaksimerende indkomstskat af dens progressivi-
tet, dvs. i hvilken grad den er koncentreret på de højeste indkom-
ster. Det gælder generelt, at Laffersatsen ved beskatning af høje 
indkomster er lavere end ved beskatning, der rammer bredt i ind-
komstfordelingen. Det skyldes, at beskatning i toppen retter sig 
mod en lille skattebase og derfor opkræver et lille provenu, mens 
den skaber negative adfærdseffekter på marginalen i samme om-
fang som skatter med bredere baser.

Endelig afhænger Laffersatsen af arbejdsudbudselasticiteten 
og af indkomsfordelingens karakter, hvilket ikke er overraskende 
i lyset af diskussionen af selvfinansieringsgrader ovenfor. Laffer-
satsens niveau afhænger negativt af arbejdsudbudselasticitetens 
størrelse og af ligheden i før-skat lønfordelingen. Vi henviser til 
Bilag 2 for en simpel matematisk udledning af Laffersatsen.
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6.2.3. Marginale effi cienseffekter

Det foregående kapitel beskrev, hvorledes eksistensen af ind-
komstafhængige skatter og overførsler skaber et samfundsøkono-
misk effi cienstab ved at presse en kile ind mellem den individuelle 
og den samfundsmæssige afvejning af gevinster og omkostninger 
ved arbejde. Som følge af forskellen mellem individuelle og sam-
fundsmæssige afvejninger fastsætter individerne ikke arbejdsud-
buddet optimalt set ud fra samfundets perspektiv. Omfordelings-
politikken indebærer en implicit subsidiering af fritid, hvilket fø-
rer til et overforbrug af fritid (i forhold til hvad der i analysen er 
samfundsmæssigt optimalt). Effi cienstabet som følge af lavere ar-
bejdsudbud kan opfattes som en såkaldt fiskal eksternalitet, der 
opererer via de offentlige budgetter.

Den amerikanske økonom Arthur Okun introducerede i sin bog 
Equality and Effi ciency: The Big Tradeoff fra 1975 en berømt al-
legori til beskrivelse af effi cienstabet skabt af omfordelende skat-
ter og overførsler. Han sammenlignede sådanne politikker med en 
overførsel af penge fra rige til fattige ved brug af en hullet spand 
(a leaky bucket). Ideen er, at regeringen fylder en spand op med 
penge ved at beskatte de rige og giver den til de fattige i form af 
indkomstoverførsler. Fordi beskatningen skaber negative dynami-
ske effekter på samfundsøkonomien, triller en del af pengene ud 
af spanden i processen. Forskellen mellem den fyldte spand taget 
fra de rige og den delvist fyldte spand givet til de fattige afspej-
ler effi cienstabet ved omfordeling. Eksistensen af dette tab bety-
der ikke, at regeringer ikke bør forfølge omfordelende politikker. 
Det betyder alene, at lighed har en pris, som skal holdes op mod 
dens gevinster. Prisen på lighed er en funktion af bl.a. styrken af 
de adfærdsmæssige reaktioner.

Det fremgår af betragtningerne ovenfor, at effi cienstabet ved 
beskatning opstår via de negative adfærdsmæssige provenueffek-
ter. Omvendt skaber en skattelettelse en effi ciensgevinst via posi-
tive adfærdsmæssige provenueffekter. Begrebet effi ciens er såle-
des snævert relateret til begreberne selvfinansieringsgrad og pro-
venueffekt, der netop er mål for styrken af de adfærdsmæssige 
provenueffekter.

Som et mål for effi cienstabet ved en skattestigning, kan man 
angive, hvor mange kroner det reelt koster skatteyderne, når sta-
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ten opkræver 1 ekstra krone i skat.4 I Okuns historie om den hul-
lede spand modtog de fattige færre penge i indkomstoverførsler 
end den reelle omkostning for de rige, fordi nogle af pengene tril-
lede ud af spanden. Dvs. for hver krone givet til de fattige ko-
ster det de rige mere end 1 krone. Hvis selvfinansieringsgraden 
er 50%, koster det de rige 2 kroner at give 1 krone til de fattige. 
Hvis selvfinansieringsgraden er 75%, koster det de rige 4 kroner 
at give 1 krone til de fattige. Det fremgår, at dette effi ciensmål af-
hænger af selvfinansieringsgraden på følgende måde

4. Også kaldet the marginal cost of public funds. Vi henviser til Kleven og Kreiner 
(2006) for en teoretisk gennemgang og nogle estimater på tværs af lande.
5. Opgørelsen af effi cienstabet i formlerne (3) og (4) bygger på to antagelser: rationelle 
individer og effi ciente markeder. Det sidste betyder konkret, at vi ser bort fra eksistensen 
af eksternaliteter i arbejdsudbudsbeslutningen (ud over dem der medføres af skatte- og 
overførselssystemet i sig selv), herunder effekter af relativt forbrug (status) på indivi-
dernes velbefindende, jf. diskussionen i foregående kapitel. Selvom sådanne effekter er 
potentielt vigtige (jf. f.eks. Luttmer, 2005), ved vi stadig meget lidt om deres empiriske 
størrelsesorden. Bemærk også at selv i tilfælde af statuseffekter vil de beregnede prove-
nueffekter være korrekte; det er kun opgørelsen af effi cienseffekter, der hviler på anta-
gelsen om ingen statuseffekter.

effi cienstab =   1  , (3)
  1 − selvfinansieringsgrad

eller tilsvarende

 effi cienstab =  1 . (4)
   provenueffekt

Effi cienseffekter er således en funktion af de samme nøglepara-
metre som selvfinansieringsgrader, dvs. arbejdsudbudselasticite-
ter, niveauet for skatter og overførsler samt egenskaber ved løn-
fordelingen.5 Da alle disse parametre kan måles eller estimeres, 
kan effi cienstabet ved beskatning kvantificeres, hvilket vi vil gøre 
i det følgende kapitel.
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Bilag 1:
En simpel beregning af selvfinansieringsgraden

Vi vil i det følgende udregne selvfinansieringsgraden i forbindel-
se med en lempelse af den marginale indkomstskat. Antag at al 
indkomst over niveauet z̄ som udgangspunkt bliver beskattet med 
satsen τ. Betragt en lille ændring, dτ, i denne sats.

Lad variablen z betegne den gennemsnitlige indkomst blandt 
alle individer med en indkomst over z̄. Individernes valg af ind-
komst antages at være en funktion af 1 − τ, dvs. den andel af en 
ekstra krone tjent man får lov at beholde til forbrug, hvorfor der 
gælder sammenhængen z = f (1 − τ). Der befinder sig i alt N indi-
vider med indkomster over z̄.

Reformen giver anledning til en mekanisk og en adfærdsmæs-
sig provenueffekt. Den mekaniske effekt M – altså provenuæn-
dringen som følge af den ændrede skattesats ved den givne ind-
komst – er lig med

M = dτ • (z - z̄) • N.

Med henblik på at opskrive den adfærdsmæssige effekt A – altså 
provenuændringen som følge af ændret adfærd ved den givne skat-
tesats – er det hensigtsmæssigt at definere arbejdsudbudselastici-
teten, eller rettere elasticiteten af skattepligtig indkomst. Dette er 
den procentvise stigning i indkomsten z i forbindelse med en stig-
ning i 1 − τ på 1 procent, dvs.

Den adfærdsmæssige provenueffekt kan dermed skrives som

Selvfinansieringsgraden er dermed givet ved

hvor vi har defineret α ≡      ≥ 1. Selvfinansieringsgraden 
afhænger således af tre parametre: Marginalskatten τ, arbejdsud-
budselasticiteten ε og parameteren α.

ε ≡  dz / z   .
  d (1 − τ) / (1 − τ)

A = τ • dz • N = _
  τ  

• ε • z • dτ • N.
  1 – τ

−
  A  

= 
     τ      • ε • α,  (5)

  M 1 − τ
    z    =    z/ z̄   

 z - z̄  z/ z̄ – 1
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Lad os kigge nærmere på α-parameteren, der senere skal vise 
sig at være ekstremt vigtig for effekterne af skattereform. Stør-
relsen af z̄ afhænger dels af typen af skattereform, helt konkret 
indkomstniveauet z̄ hvorfra skattelettelsen indføres, dels af egen-
skaber ved indkomstfordelingen. Det fremgår af definitionen af α, 
at parameteren kan opfattes som et mål for graden, hvormed be-
folkningstæthederne blandt de berørte skatteydere er koncentreret 
omkring den nedre grænse z̄. Hvis de fleste individer berørt af en 
given reform ligger tæt på grænsen, da er den gennemsnitlige ind-
komst z lille i forhold til grænsen z̄, og α er dermed stor. Angående 
skattelettelser i toppen af fordelingen (altså hvor z̄ er stor), kan α 
fortolkes som et mål for tyndheden af den øvre hale af indkomst-
fordelingen: Desto tyndere halen af fordelingen er, desto tættere 
er z på z̄ i toppen, og desto større er α alt andet lige. Det gælder 
derfor, at selvfinansieringsgraden forbundet med skattelettelser i 
toppen vil være særlig stor i lande, hvor der er meget få menne-
sker med ekstremt høje indkomster.

Selvfinansieringsgradens afhængighed af α har den vigtige im-
plikation, at skattelettelser alt andet lige er mere selvfinansierende, 
når de rettes mod indkomstintervaller, hvor befolkningstæt-
hederne er koncentreret tæt på den nedre grænse i intervallet. 
Selvfinansieringsgraden er således stor, hvis tæthederne er stærkt 
faldende i intervallet. Forklaringen er, at man på denne måde mini-
merer det mekaniske provenutab, mens reformen fortsat skaber po-
sitive adfærdseffekter på marginalen. Det gælder som hovedregel, 
at målet for den nedre koncentration α er voksende som funktion af 
den nedre grænse z̄ indtil et vist punkt (højt i fordelingen), hvor-
efter α er nogenlunde konstant. Af denne grund er skattelettelser 
i toppen af indkomstfordelingen generelt mere selvfinansierende 
end brede skattelettelser.

Bilag 2:
En simpel beregning af Laffersatsen

Vi vil udlede Laffersatsen baseret på den simple model formuleret 
i forbindelse med beregningen af selvfinansieringsgraden i Bilag 1. 
Marginalskatten på indkomst over niveauet z̄ antages at være givet 
ved τ. Selvfinansieringsgraden forbundet med en lille ændring i τ 
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er givet ved udtrykket i ligning (5). Den provenumaksimerende 
skattesats, τ*, findes ved at sætte udtrykket på højresiden i (5) lig 
1 og derefter løse for τ. Resultatet bliver

τ* =
      1       . (6)

 1 + ε • α

Laffersatsen afhænger negativt af arbejdsudbudselasticiteten ε og 
af parameteren α. Som beskrevet i Bilag 1 gælder det generelt, at 
α er større i toppen af fordelingen end i bunden af fordelingen, 
hvorfor Laffersatsen for skatter koncentreret på de højeste ind-
komster alt andet lige er relativt lave. Det gælder yderligere, at α 
er højere i lande med lige indkomstfordelinger end i lande med 
ulige indkomstfordelinger.
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7 Beskatning af arbejds-
 indkomst i Danmark1

Af Henrik Jacobsen Kleven og Claus Thustrup Kreiner

7.1. Indledning
I dette kapitel og det næste analyserer vi, hvordan det danske skat-
te- og velfærdssystem påvirker økonomien i en række dimensioner. 
Vi starter med at analysere indflydelsen på incitamentet til at ar-
bejde. I den offentlige debat fremhæves ofte det høje danske skat-
tetryk i denne sammenhæng (se figur 5.1 i kapitel 5). Men skatte-
trykket er alene et mål for det samlede skatteprovenu og dermed 
for velfærdsstatens størrelse; det er et dårligt mål for skattesyste-
mets incitamentsvirkning.

For at forstå problemerne med skattetrykket som mål for in-
citamentseffekter kan det være nyttigt at sammenligne to hypo-
tetiske skattesystemer. I det første system opnås et givet skatte-
provenu via en skattebetaling, der ikke afhænger af indkomst og 
dermed er den samme for alle individer i økonomien (en såkaldt 
hovedskat). I dette tilfælde er incitamentet til at arbejde upåvirket 
af skattetrykkets størrelse, idet man betaler samme skat uanset ar-
bejdsindkomst. Man kunne alternativt forstille sig et skattesystem, 
hvor skattesatsen er 0 for al indkomst op til en vis grænse, hvoref-
ter skatten er 100%. I dette system ville det være naturligt, at alle 
sørgede for at have en arbejdsindkomst under det niveau, hvorfra 
der skal betales 100% i indkomstskat. Det målte skattetryk ville 
da blive 0%, selvom skattesystemet faktisk fik individerne til at 
arbejde mindre, end de ellers ville have gjort.

1. Vi er meget taknemmelige for detaljerede kommentarer til første udkast af dette 
kapitel fra Torben M. Andersen og Peter Birch Sørensen. Vi vil også gerne takke Mads 
Moberg Bjørnsen og Frederik Hansen fra Finansministeriet for deres hjælp med kon-
struktion af datagrundlaget for analysen, samt Jan V. Hansen for nyttig diskussion. En-
delig vil vi gerne takke Mathilde Almlund og Thomas Flensborg-Madsen for kompetent 
forskningsassistance.
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For at vurdere skatte-og velfærdssystemets effekter på incita-
mentet til at arbejde må man i stedet beregne, hvordan ændringer 
i arbejdsindkomst påvirker individernes skattebetalinger. Denne 
fremgangsmåde vil f.eks. afsløre, at den effektive skat på yderli-
gere arbejdsindkomst er hhv. 0% og 100% i de to skattesystemer 
beskrevet ovenfor. I det følgende vil vi bruge denne fremgangs-
måde til at kortlægge skatte-og velfærdssystemets indvirkning på 
incitamenterne til at arbejde i den danske befolkning.

En vurdering af det eksisterende skatte-og velfærdssystem kræ-
ver et sammenligningsgrundlag. Man kunne f.eks. sammenlig-
ne den nuværende økonomi med en hypotetisk økonomi uden et 
skatte- og velfærdssystem. Men denne metode er problematisk af 
to årsager. For det første er det nærmest umuligt at anvende me-
toden i praksis, da der er enorm usikkerhed om, hvordan økono-
mien ville se ud uden et skatte- og velfærdssystem. For det andet 
vil analysens resultater ikke være særlig relevante for den politiske 
debat, som normalt kredser om ændringer inden for rammerne af 
det eksisterende system.

Vores evaluering af det danske skatte- og velfærdssystem vil 
tage udgangspunkt i en række små hypotetiske skatteændringer. 
Ud over at være mere interessante for debatten om velfærdssta-
tens indretning, er denne form for beregninger også behæftet med 
væsentlig mindre usikkerhed. Analysen giver dermed et bedre be-
slutningsgrundlag for at vurdere, om den danske velfærdsstat har 
bevæget sig for lidt eller for meget i en given retning.

7.2. De afgørende parametre i evalueringen af 
skatte- og velfærdspolitik

7.2.1. Teori og data

Estimaterne i dette kapitel er baseret på en teoretisk model, der ta-
ger højde for effekterne af skatte- og velfærdspolitik på arbejdsti-
den for beskæftigede (timeeffekter) og på antallet af beskæftigede 
(deltagelseseffekter).2 Den teoretiske model identificerer de afgø-
rende parametre i evalueringen af skatte- og velfærdspolitik, helt 
konkret effektive skattesatser, fordelingen af arbejdsindkomster 
og arbejdsudbudselasticiteter. Det er afgørende at kende størrel-
sen af disse parametre på et meget disaggregeret niveau, eftersom 
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der kan være betydelig heterogenitet på tværs af forskellige indi-
vider i befolkningen. Nedenfor viser vi beregninger af effektive 
skattesatser og lønfordelingen i Danmark baseret på mikrodata 
fra 2003 fremskrevet til 2006 pris- og lønniveauer. Datasættet er 
baseret på en repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent af 
alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset fra stude-
rende) med positive ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster over 
35.600 kroner i 2006-niveau. De enkelte individers effektive skat-
tesatser er beregnet på Finansministeriets Lovmodel og er baseret 
på 2006 lovgivning. En detaljeret beskrivelse af teori, data og be-
regningsmetode kan findes i et teknisk baggrundspapir (Kleven 
og Kreiner, 2006).

7.2.2. Effektive skattesatser

I beregningerne af skattesatser på arbejdsindkomst til brug for 
en analyse af effekterne på arbejdsudbud og effi ciens af skatte-
og velfærdspolitik er det afgørende at fokusere på effektive satser, 
dvs. satser som inkluderer alle de elementer, der er relevante for 
individernes incitament til at udbyde arbejdskraft. Dette inklu-
derer alle indkomstskatter på kommunalt og nationalt niveau, og 
det inkluderer effekterne af vareskatter, moms og andre afgifter, 
på den reale forbrugsværdi af arbejdsindkomsten. De effektive 
skattesatser bør også tage højde for implikationerne af overfør-
selsindkomstsystemet, idet en mistet overførsel i forbindelse med 
en forøgelse af arbejdsindkomst virker som en skat på arbejde. Vi 
tænker helt konkret på ydelser som dagpenge, kontanthjælp, bo-
ligstøtte, boligydelse og friplads i daginstitution, der alle afhæn-
ger af individets arbejdsudbudsbeslutning. For ægtefæller er det 
desuden vigtigt at tage højde for eksistensen af samspilseffekter 
i både tildelingen af overførsler og skattebetalingen. Endelig bør 

2. Modellen inkorporerer både såkaldte indkomst- og substitutionseffekter på arbejds-
timer og deltagelse. Ved en forhøjelse af marginalskatten måler substitutionseffekten fal-
det i arbejdsudbuddet som følge af, at den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at 
holde fritid er blevet mindre. Ved udregning af substitutionseffekten kompenseres indi-
videt for det direkte velfærdstab som følge af den højere skattebyrde. Indkomsteffekten 
måler derimod konsekvenserne af den højere skattebyrde for en given økonomisk gevinst 
ved at arbejde. En større skattebyrde sænker individets samlede økonomiske råderum, 
hvilket normalt vil få individet til at arbejde mere.
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man også tage højde for, at en del af lønudbetalingen optræder i 
form af pension, som beskattes på et senere tidspunkt.

De effektive skattesatser på arbejdsindkomst opdeles i henhold 
til de to marginer for arbejdsudbudsresponser, dvs. timer og delta-
gelse. Beslutningen om antallet af arbejdstimer for beskæftigede 
afhænger af den marginale effektive skattesats, dvs. skatten på 
den sidst tjente krone, mens beslutningen om arbejdsmarkedsdel-
tagelse er en funktion af den gennemsnitlige effektive skattebyrde 
– deltagelsesskatten – på hele indkomsten. Marginalskatten og del-
tagelsesskatten er forskellige både som følge af ikke-lineariteter 
i skattesystemet og pga. effekter af indkomstoverførsler. Selvom 
både marginal- og deltagelsesskatten bliver påvirket af reglerne 
i overførselsindkomstsystemet, spiller de i Danmark primært en 
rolle for deltagelsesskatten. Effekten af mistede indkomstoverførs-
ler – specielt dagpenge og kontanthjælp – udgør således en meget 
vigtig komponent for deltagelsesbeslutningen, specielt i bunden 
af lønfordelingen.

I figur 7.1 viser vi effektive skattesatser på tværs af 100 lige 
store løngrupper – såkaldte percentiler – på det danske arbejds-
marked. Grupperne er ordnet efter lønniveau således, at percentil 
1 består af de lavest lønnede, percentil 2 består af de næst-lavest 
lønnede, og så fremdeles. De beregnede skattesatser tager højde 
for alle de nævnte aspekter af skatte- og overførselssystemet og 
er baseret på lovgivningen gældende i 2006.

Det fremgår, at der er ganske stor forskel på marginal- og del-
tagelsesskatter både i niveau og i profil. Marginalskatten ligger på 
omkring 60 procent i den nederste halvdel af fordelingen, hvoref-
tet den stiger gradvist til et niveau lige over 70 procent i toppen af 
fordelingen. Deltagelsesskatten er generelt højere end marginal-
skatten og har samtidig en faldende profil. Den falder således fra 
over 80 procent i bunden af fordelingen til omkring 70 procent i 
toppen. De høje deltagelsesskatter for individer med lave lønnin-
ger skyldes implikationerne af de mistede overførsler i forbindel-
se med indtræden på arbejdsmarkedet. Ved meget høje lønninger 
spiller overførsler til gengæld stort set ingen rolle, hvorfor delta-
gelsesskatten svarer nogenlunde til marginalskatten i toppen.

De effektive marginal- og deltagelsesskatter i Danmark er me-
get høje sammenlignet med de fleste andre lande. Den gennemsnit-
lige marginalskat i befolkningen er 64%, mens den gennemsnitlige 
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deltagelsesskat er 79%. De høje satser opstår som følge af kom-
binationen af høje indkomstskatter, høje forbrugsskatter og eksi-
stensen af – i en international sammenhæng – generøse indkom-
stoverførsler, der mistes helt eller delvist, i det øjeblik man finder 
beskæftigelse. Det fremgår, at den mere konventionelle beregning 
af skattetrykket vist i kapitel 5 indebærer en betydelig undervur-
dering af de egentlige incitamentseffekter af skattesystemet.

De gennemsnitlige skattesatser på hvert lønniveau dækker over 
en del variation som vist i figur 7.2 og 7.3. For 90 procent af indi-
viderne er skattesatsen inden for det skraverede område, mens 5 
procent har effektiv skattesatser over det skraverede område, og 5 
procent har satser under det skraverede område. Figurerne viser, at 
der specielt er stor variation i bunden af lønfordelingen. Den øvre 
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Figur 7.1. Gennemsnitlige effektive skattesatser på tværs af percentiler.

Note: Den effektive marginalskat angiver den andel, der netto skal betales til det offent-
lige, hvis individerne tjener 1.000 kroner mere om året. Deltagelsesskatten er beregnet 
som forskellen i nettobetalingen til den offentlige sektor, når individet er inde hhv. ude 
af arbejdsmarkedet som andel af individets samlede lønindkomst på arbejdsmarkedet. 
Beregningerne er baseret på en repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent af alle 
fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset fra studerende) med positive ATP-
indbetalinger og arbejdsindkomster over 35.600 kroner i 2006-niveau. Beregningen af 
de individuelle effektive skattesatser er baseret på 2006-lovgivning.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.



164

grænse for det skraverede område viser, at en del individer med 
lave indkomster faktisk har effektive marginalskatter på 70% eller 
derover. Der er derimod mindre variation i nedadgående retning, 
idet den nedre grænse for det skraverede areal er tæt på gennem-
snittet. Der er med andre ord næsten ingen individer med skat-
tesatser væsentligt under den gennemsnitlige skattesats. F.eks. er 
det mindre end 0,5% af de beskæftigede, som betaler under 50% 
i effektiv marginalskat.

Deltagelsesskatterne varierer generelt mere end marginalskat-
terne. I de første 15 percentiler udspænder midtergruppen på 90 
procent af individerne således et bredt interval med deltagelses-
skatter fra 62 procent til 95 procent. Den store variation i skatte-
satserne på tværs af individer med samme lønindkomst skyldes 
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Figur 7.2. Variation i effektiv marginalskat.

Note: Den effektive marginalskat angiver den andel, der netto skal betales til det offent-
lige, hvis individerne tjener 1.000 kroner mere om året. For den enkelte percentil ligger 
90% af individerne inden for det skraverede område, mens 5% ligger over og 5% under. 
Beregningerne er baseret på en repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent af alle 
fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset fra studerende) med positive ATP-
indbetalinger og arbejdsindkomster over 35.600 kroner i 2006-niveau. Beregningen af 
de individuelle effektive skattesatser er baseret på 2006-lovgivning.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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forskelle i anden indkomst, bopæl, alder, ægteskabelig status og 
børn. Eksempelvis vil enlige forældre med en rimelig lønindkomst 
miste friplads i dagsinstitution og på den måde blive beskattet re-
lativt hårdt ved arbejdsmarkedsdeltagelse. Deltagelsesskatten for 
denne gruppe er i de første 15 percentiler knap 90 procent, mens 
det tilsvarende gennemsnit for hele befolkningen ligger på om-
kring 82 procent. I modsatte ende finder man unge under 25 år, 
som kun er berettiget til halv dagpengesats i tilfælde af ledighed, 
og som gennemsnitligt set har deltagelsesskatter på lidt over 70 
procent i de første 15 percentiler.
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Figur 7.3. Variation i effektiv deltagelsesskat.

Note: Deltagelsesskatten er beregnet som forskellen i nettobetalingen til den offentlige 
sektor, når individet er inde hhv. ude af arbejdsmarkedet som andel af individets samle-
de lønindkomst på arbejdsmarkedet. For den enkelte percentil ligger 90% af individerne 
indenfor det skraverede område, mens 5% ligger over og 5% under. Beregningerne er 
baseret på en repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent af alle fuldtids- og del-
tidsbeskæftigede individer (bortset fra studerende) med positive ATP-indbetalinger og 
arbejdsindkomster over 35.600 kroner i 2006-niveau. Beregningen af de individuelle ef-
fektive skattesatser er baseret på 2006-lovgivning.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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7.2.3. Lønfordeling

Fordelingen af årlige lønindkomster (inklusive pensionsindbeta-
linger) i Danmark, vist i figur 7.4, er karakteriseret ved en såkaldt 
venstreskæv fordeling. Den gennemsnitlige arbejdsindkomst for 
populationen er lig 316.326 kroner, mens halvdelen af befolknin-
gen tjener 292.202 kroner eller derunder (medianen). Som vist i 
forrige kapitel er den danske lønfordeling meget sammenpresset i 
en international sammenhæng, og den øvre hale er ekstremt tynd. 
Således tjener kun 8,7% af de beskæftigede 500.000 kroner eller 
mere, mens kun 0,7% tjener over 1 million om året.

Den primære interesse for lønfordelingen i dette kapitel har at 
gøre med dens betydning for effekterne af skatte- og velfærdspo-
litik. Som beskrevet i forrige kapitel spiller indkomstfordelingen 
en vigtig rolle for provenu- og effi cienseffekter af beskatning og 
dermed for det optimale design af skattesystemet. Den ideelle re-
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Figur 7.4. Fordeling af årlig lønindkomst før skat.

Note: Årslønningerne er fra 2003 fremskrevet til 2006 pris- og lønniveau og indeholder 
pensionsindbetalinger fra både lønmodtagere og arbejdsgivere. Beregningerne er base-
ret på en repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent af alle fuldtids- og deltids-
beskæftigede individer (bortset fra studerende) med positive ATP-indbetalinger og ar-
bejdsindkomster over 35.600 kroner i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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præsentation af lønfordelingen er i denne sammenhæng ikke den 
viste i figur 7.4. I forrige kapitel argumenterede vi for, at ændrin-
ger af marginalskatten i forskellige indkomstintervaller afhænger 
af graden, hvormed de berørte individer er koncentreret omkring 
den nedre grænse i intervallet. Hvis vi eksempelvis betragter effek-
terne af en skattelettelse på al indkomst over 400.000 kroner (mar-
keret med den stiplede linje i figur 7.4), er koncentrationen af indi-
vider tæt på 400.000 kroner vigtig for effekterne: Desto stærkere 
koncentration umiddelbart over 400.000 kroner, desto gunstigere 
er effekterne af reformen. Man kan vise, at den teoretisk relevan-
te egenskab ved fordelingen er størrelsen α =   , hvor z̄ er den 
nedre grænse, mens z er den gennemsnitlige indkomst, blandt dem 
der tjener mere end grænsen. I ovennævnte eksempel er den gen-
nemsnitlige indkomst blandt dem over grænsen på 400.000 kroner 
lig med 558.242 kroner, hvorved værdien af α bliver lig 3,5.

I figur 7.5 viser vi udviklingen i α-målet på tværs af de 100 
percentiler i lønfordelingen, dvs. den nedre koncentration af indi-
vider over hver percentil. Det fremgår, at α er lavest i bunden og 
stiger støt indtil omkring percentil 75, hvorefter den er nogenlunde 
konstant.3 Værdien af α er omkring 3,5 i de øverste 25 procent af 
fordelingen, hvilket er højere end i de fleste andre lande. I USA 
er værdien af α i toppen af fordelingen estimeret til at være lig 1,6 
(Piketty og Saez, 2003). Vi skal senere se, at niveauet og profilen 
for koncentrationsmålet α er nøglen til at forstå effekterne af skat-
tereformer i Danmark.

7.2.4. Arbejdsudbudselasticiteter

Arbejdsudbudselasticiteterne er sat på basis af den empiriske litte-
ratur på området beskrevet i kapitel 6. Det er vigtigt at tage højde 
for heterogeniteten i styrken af arbejdsudbudsreaktioner på tværs 
af individer, specielt for så vidt angår deltagelseselasticiteterne. 
Vi vil i hvert afsnit operere med et middelskøn, der er baseret på, 
hvad vi opfatter som det mest realistiske elasticitetsscenarie. Dette 

    z    
z - z̄

3. Toppen af indkomstfordelinger bliver ofte approksimeret med den såkaldte Pareto-
fordeling. For denne fordeling gælder, at parameteren α defineret ovenfor er konstant og 
lig den såkaldte Pareto-parameter. Vores data indikerer dermed, at de øverste 25 procent 
af den danske lønfordeling svarer nogenlunde til en Pareto-fordeling.
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scenarie er vist som de fuldt optrukne linjer i figur 7.6. Timeela-
sticiteten er konstant på tværs af individer og lig med 0,1,4 mens 
deltagelseselasticiteten afhænger af både demografiske karakte-
ristika og indkomst. For nogle demografiske grupper – „de lav-
elastiske“ – er deltagelseselasticiteten sat til nul, mens den for en 
række andre grupper – „de høj-elastiske“ – er positiv og faldende 
i indkomst.5 Elasticiteterne for den høj-elastiske gruppe – vist i 
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Figur 7.5. Udviklingen i α-parameter på tværs af lønfordelingen.

Note: Beregningen af α-parameteren er baseret på individuelle årlige lønindkomster in-
klusive pensionsindbetalinger fra hhv. lønmodtager og arbejdsgiver. Årsindkomsterne 
er fra 2003 fremskrevet til 2006 pris- og lønniveau. Beregningerne er baseret på en re-
præsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede 
individer (bortset fra studerende) med positive ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster 
over 35.600 kroner i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.

4. Den ukompenserede timeelasticitet er 0,1 og den kompenserede elasticitet er 0,15.
5. Den lav-elastiske gruppe er defineret som enlige uden børn, gifte kvinder uden børn 
samt alle gifte mænd i aldersgruppen 25-54 år med enten dansk baggrund eller vestlig 
indvandrerbaggrund. Den høj-elastiske gruppe består af alle andre i befolkningen, nær-
mere betegnet alle indvandrere med ikke-vestlig baggrund samt unge (18-25 år), ældre 
(55-65 år), enlige med børn og gifte kvinder med børn i aldersgruppen 25-54 år med en-
ten dansk baggrund eller vestlig indvandrerbaggrund.
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figuren – er over 0,5 i bunden af fordelingen og falder gradvist til 
0 i toppen af fordelingen. Den gennemsnitlige deltagelseselasti-
citet for den høj-elastiske gruppe er 0,3, mens gennemsnittet for 
hele arbejdsstyrken er 0,14.

Som følge af den betragtelige usikkerhed angående størrelsen 
af arbejdsudbudselasticiteter viser vi også estimater baseret på 
„høje“ hhv. „lave“ time- og deltagelseselasticiteter. I disse alter-
native scenarier – vist ved de stiplede grafer i figuren – varierer 
timeelasticiteten mellem 0,05 og 0,15 og den gennemsnitlige del-
tagelseselasticitet for den høj-elastiske gruppe varierer mellem 0,2 
og 0,4 (svarende til 0,09 og 0,19 i populationen).

Centralt skøn

Høje timeelasticiteter

Lave timeelasticiteter

Centralt skøn

Høje deltagelses-
elasticiteter

Lave deltagelses-
elasticiteter

Timeelasticiteter

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0 20 40 60 80 100

Percentil i lønindkomstfordelingen

Deltagelseselasticiteter for
høj-elastiske grupper

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 20 40 60 80 100

Percentil i lønindkomstfordelingen

Figur 7.6. Arbejdsudbudselasticiteter.

Note: Panel 1 angiver de ukompenserede timeelasticiteter, som er antaget ens for alle in-
divider. Deltagelseselasticiteterne afhænger af demografi ske karakteristika. Den lav-ela-
stiske gruppe er defi neret som enlige uden børn, gifte kvinder uden børn samt alle gifte 
mænd i aldersgruppen 25-54 år med enten dansk baggrund eller vestlig indvandrerbag-
grund. For denne gruppe er deltagelseselasticiteterne sat til 0. Panel 2 angiver deltagel-
seselasticiteterne for den høj-elastiske gruppe, som består af alle andre i befolkningen, 
nærmere betegnet alle indvandrere med ikke-vestlig baggrund samt unge (18-25 år), æl-
dre (55-65 år), enlige med børn og gifte kvinder med børn i aldersgruppen 25-54 år med 
enten dansk baggrund eller vestlig indvandrerbaggrund.
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7.3. Effekter af små skatteændringer på provenu og 
effi ciens i Danmark

7.3.1. Provenueffekter
I dette afsnit viser vi provenueffekter forbundet med forskellige 
typer af skatteændringer. Den danske debat om emnet har typisk 
fokuseret på et ganske restriktivt sæt af skatteændringer, helt kon-
kret justeringer af satser og beløbsgrænser inden for den nuvæ-
rende skattestruktur i Danmark. Vi tænker her på ændringer i 
satserne for arbejdsmarkedsbidraget samt bund-, mellem- og top-
skatten eller alternativt justeringer i indkomstgrænserne for disse 
skatter. Der er imidlertid ikke noget naturgivent ved denne struk-
tur, hvorfor det kunne være frugtbart at betragte en bredere vifte 
af mulige ændringer. Ved at låse sig fast på den nuværende struk-
tur i analysen af skattepolitik risikerer man at overse væsentlige 
gevinster ved at ændre selve strukturen. Vi vil derfor anlægge et 
mere fleksibelt syn på mulighederne for skatteændringer end hid-
til i den danske debat.

I diskussionen af provenueffekter forbundet med forskellige 
skatteændringer lægger vi vægt på begrebet selvfinansieringsgrad.
Som beskrevet i kapitel 6 er dette et mål for styrken af de dyna-
miske effekter ved ændringer i skattesystemet. I forbindelse med 
en lempelse af en given skat angiver selvfinansieringsgraden den 
andel af det umiddelbare (mekaniske) provenutab, der automatisk 
kommer tilbage i statskassen over tid som følge af positive ad-
færdseffekter. Selvom termen selvfinansieringsgrad får én til at 
tænke på skattelettelser, er målet i lige så høj grad et udtryk for 
provenueffekterne af skattestigninger. De viste tal kan således også 
fortolkes som den andel af det opkrævede provenu ved en skatte-
stigning, der går tabt som følge af negative adfærdseffekter.

Vi starter med at analysere effekterne af små ændringer af den 
marginale indkomstskat på al lønindkomst over et givet niveau 
(skatter og overførsler er uændrede for individer uden beskæftigel-
se). Til dette formål opdeler vi den danske indkomstfordeling i 100 
percentiler og betragter en skatteændring fra en given percentil og 
op til den øverste percentil. De estimerede selvfinansieringsgrader 
for de i alt 100 forskellige skatteændringer er vist i figur 7.7. Som 
markeret med stiplede linjer i figuren er justeringer af satserne 
inden for rammerne af den nuværende skattestruktur inkluderet 
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som specialtilfælde. En lempelse af topskatten svarer således til 
en reduktion af marginalskatten fra percentil 66, mens en lempel-
se af mellemskatten er placeret ved percentil 46. Eftersom bund-
skatten og arbejdsmarkedsbidraget er proportionale skatter, vil 
selvfinansieringsgraderne for disse skatter være givet ved estima-
tet for den første percentil.6

To hovedpointer springer i øjnene, når man kigger på figuren: 
det generelt høje niveau og den stigende profil. Angående sidst-
nævnte fremgår det, at selvfinansieringsgraderne er stigende i ind-
komstniveauet indtil omkring percentil 75, hvorefter de er nogen-
lunde konstante indtil omkring percentil 90 og herefter falder en 
lille smule. Selvfinansieringsgraderne forbundet med målrettede 

6. Dette er ikke helt præcist for bundskatten pga. det personlige bundfradrag.
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Figur 7.7. Selvfi nansieringsgrad.

Note: Selvfi nansieringsgraden er beregnet for en politik, som lemper den marginale ind-
komstskat på al lønindkomst over en given percentil. Beregningsmetoden er beskrevet 
i Kleven og Kreiner (2006). Beregningerne er baseret på en repræsentativ stikprøve be-
stående af 33,3 procent af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset fra 
studerende) med positive ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster over 35.600 kroner 
i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.



172

lempelser af marginalskatten i toppen af indkomstfordelingen er 
således højere end selvfinansieringsgraderne forbundet med en 
reduktion af satserne inden for den eksisterende danske skatte-
struktur. Bemærk at en målrettet skattelettelse til de højestlønnede 
– f.eks. til de øverste 20% – ville medføre faldende marginalskat-
ter i toppen af fordelingen, og at en sådan skatteændring ville øge 
indkomstuligheden i Danmark. Det er imidlertid ikke oplagt, at 
politikken bør forkastes ud fra dette argument, fordi skattelettel-
sen ifølge estimaterne er mere end selvfinansierende. Som tidligere 
beskrevet betyder dette, at politikken er Paretoforbedrende: Den 
stiller de rige bedre uden at skade andre befolkningsgrupper.

Hvad forklarer den stigende profil for selvfinansieringsgraden? 
Lad os starte med at udelukke et par mulige forklaringer: De sti-
gende selvfinansieringsgrader er ikke drevet af antagelser om stør-
relsen af arbejdsudbudselasticiteter forskellige steder i indkomst-
fordelingen. Timeelasticiteterne er nemlig antaget konstante, mens 
deltagelseselasticiterne er faldende, hvilket isoleret set giver an-
ledning til en faldende profil for selvfinansieringsgraden. Resul-
taterne er heller ikke drevet af den empiriske profil for effektive 
skattesatser. Godt nok er de effektive marginalskatter svagt sti-
gende, men profilen er slet ikke tilstrækkelig stejl til at forklare de 
stigende selvfinansieringsgrader. Samtidig er de effektive deltagel-
sesskatter faldende, hvilket virker i den modsatte retning.

Årsagen til den stigende profil for selvfinansieringsgraderne 
skal findes i egenskaber ved lønfordelingen. Som beskrevet oven-
for afhænger selvfinansieringsgrader af fordelingen af individer 
inden for det relevante indkomstinterval, mere præcist koncentra-
tionen af individer omkring den nedre indkomstgrænse (percen-
til) for skatten målt ved den såkaldte α-parameter vist i figur 7.5. 
Desto større koncentration omkring den nedre grænse, desto min-
dre er skattebasen for den pågældende skat, og desto mindre er det 
mekaniske provenutab forbundet med at reducere eller at afskaffe 
den. En stor koncentration omkring den nedre grænse reducerer 
til gengæld ikke de positive adfærdseffekter forbundet med skat-
telettelsen, dvs. effekten af den marginale udvidelse af skatteba-
sen. Eftersom selvfinansieringsgrader måler styrkeforholdet mel-
lem mekaniske provenutab og adfærdsmæssige provenugevinster, 
skaber en stor koncentration omkring den nedre grænse en høj 
grad af selvfinansiering. Profilen for selvfinansieringsgraden er så-
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ledes helt parallel med profilen for α-parameteren, og den afspejler 
en generel egenskab ved indkomstfordelinger. Fordi de empiriske 
resultateter vedrørende profilen for selvfinansieringsgraden afspej-
ler egenskaber ved lønfordelingen og ikke antagelser om f.eks. ad-
færdsreaktioner, er der tale om et meget robust resultat.

Den anden vigtige hovedpointe i figuren er, at niveauerne 
for selvfinansieringsgraderne generelt er meget høje. Faktisk er 
selvfinanieringsgraden større end 100 procent fra percentil 52 og 
op. Alle skattelettelser over dette punkt skaber Laffereffekter (og 
dermed Paretoforbedringer). Kun brede skattelettelser er forbundet 
med selvfinansieringsgrader, som er markant under 100 procent. 
F.eks. er selvfinansieringsgraden forbundet med en proportional 
skattelettelse lig 38 procent. De høje selvfinansieringsgrader i top-
pen er ikke drevet af antagelser om store adfærdsresponser – ela-
sticiteterne er konservative og på linje med andre studier – men 
er derimod drevet af kombinationen af meget høje effektive skat-
tesatser og en meget sammenpresset lønfordeling. De høje skat-
tesatser gør de adfærdsmæssige provenueffekter store, mens den 
sammenpressede lønfordeling (igen α-parameteren) gør de me-
kaniske provenueffekter små. Disse to faktorer har en tendens til 
at gøre skattelettelser i toppen mere selvfinansierende i Danmark 
end i andre lande (se Saez, 2004, for amerikanske estimater) for 
givne elasticiteter.

Givet usikkerheden om den empiriske størrelsesorden af ar-
bejdsudbudsreaktioner er det yderst relevant at undersøge føl-
somheden af resultaterne mht. elasticiteternes størrelse. Det-
te er gjort i figur 7.8 for timeelasticiteten og i figur 7.9 for del-
tagelseselasticiteten. De kvalitative konklusioner er uændrede i 
de alternative scenarier, men de kvantitative størrelsesordener 
er ganske følsomme mht. specielt timeelasticiteten. Det frem-
går således, at selvfinansieringsgraden med en timeelasticitet på 
0,05 ikke når op på 100 procent for nogen skattelettelse, mens 
selvfinansieringsgraden med en timeelasticitet på 0,15 passerer 100 
procent allerede ved percentil 25. Bemærk desuden at den stærke 
følsomhed mht. timeelasticiteten er et fænomen, der forstærkes, ef-
terhånden som vi rykker op i fordelingen: Selvfinansieringsgraden 
ved percentil 0 varierer mellem 28% og 48% på tværs af de tre sce-
narier, mens den varierer mellem 75% og 161% for en skattelettelse 
givet til de 10 procent rigeste. Den meget store følsomhed i toppen 
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er – igen –et resultat af de høje effektive skattesatser kombineret 
med den ekstremt tynde hale i den danske lønfordeling.

Følsomheden mht. deltagelseselasticiteten er derimod ganske 
lille. Det skyldes, at deltagelseseffekter er et fænomen, der primært 
forekommer i bunden af fordelingen, hvor følsomheden generelt er 
mindre pga. de nævnte egenskaber ved lønfordelingen.

I beskrivelsen af deltagelsesbeslutningen har vi alene fokuse-
ret på den økonomiske tilskyndelse til at arbejde. Danmark har 
imidlertid vidtgående aktiverings- og rådighedskrav i dagpenge-
og kontanthjælpssystemet, som selvfølgelig også indvirker på inci-
tamentet til at arbejde. Eksistensen af denne form for arbejdsmar-
kedspolitik kan potentielt påvirke selvfinansieringsgraderne ad to 
kanaler: (i) Aktiverings- og rådighedskravene kan gøre det min-
dre attraktivt at være arbejdsløs, hvilket potentielt mindsker del-
tagelseselasticiteterne. Denne effekt vil isoleret set mindske selvfi -
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Figur 7.8. Selvfi nansieringsgrad: følsomhed over for timeelasticitet.

Note: Selvfi nansieringsgraden er beregnet for en politik, som laver en lille sænkning i 
den marginale indkomstskat på al lønindkomst over en given percentil. Beregningsme-
toden er beskrevet i Kleven og Kreiner (2006). Beregningerne er baseret på en repræ-
sentativ stikprøve bestående af 33,3 procent af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede in-
divider (bortset fra studerende) med positive ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster 
over 35.600 kroner i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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nansieringsgraderne. (ii) En ændring i skattepolitikken, som øger 
beskæftigelsen, vil skabe positive provenueffekter, ikke kun som 
følge af det højere skatteprovenu og de sparede overførsler, men 
også pga. mindskede omkostninger til aktivering. Denne effekt 
vil isoleret set øge selvfinansieringsgraderne. Man kan derfor ikke 
umiddelbart konkludere, om aktiveringspolitik øger eller sænker 
graden af selvfinansiering.

I denne sammenhæng er det dog vigtigt at bemærke, at den 
første effekt vil være indeholdt i en empirisk analyse af deltagel-
seselasticiteterne. Dvs. hvis blot deltagelseselasticiteterne i vores 
analyse er sat korrekt, er den negative effekt fra aktivering på 
selvfinansieringsgraderne indeholdt i analysen. I så tilfælde un-
dervurderer vores beregninger selvfinansieringsgraderne. Dette 
vil specielt være tilfældet i bunden af lønfordelingen, hvor delta-
gelsesbeslutningerne er mest relevante.
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Figur 7.9. Selvfi nansieringsgrad: følsomhed over for deltagelseselasticitet.

Note: Selvfi nansieringsgraden er beregnet for en politik, som sænker den marginale 
indkomstskat på al lønindkomst over en given percentil. Beregningsmetoden er beskre-
vet i Kleven og Kreiner (2006). Beregningerne er baseret på en repræsentativ stikprøve 
bestående af 33,3 procent af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset fra 
studerende) med positive ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster over 35.600 kroner 
i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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7.3.2. Ændring i skattesatser versus ændring i 
beløbsgrænser

I dette afsnit vil vi sammenligne resultaterne ovenfor med effek-
terne af en alternativ form for skatteændring. Vi vil mere præcist 
undersøge effekterne af at reducere marginalskatten i små inter-
valler – percentiler – i indkomstfordelingen uden at ændre margi-
nalskatten i alle de percentiler, der ligger over. En skattelettelse til 
f.eks. percentil 50 ændrer således ikke marginalskatten i percenti-
lerne 51,...,100, selvom den reducerer den totale skattebyrde i alle 
disse percentiler. Selvom denne slags skatteændring kan virke lidt 
kunstig, er den faktisk tæt relateret til en form for skatteændring 
ofte diskuteret i en dansk kontekst. En skattelettelse i percentil 66 
– grænsen for topskatten – svarer således til en marginal justering 
af den nedre grænse for topskatten, mens en skattelettelse i percen-
til 46 svarer til en ændring i grænsen for mellemskatten.

Effekterne af målrettede skattelettelser i hver af de 100 percen-
tiler er vist i figur 7.10 (benævnt Politik 2 i figuren), hvor vi sam-
menligner med effekterne af skatteændringer af typen analyseret 
ovenfor (Politik 1). Det fremgår, at selvfinansieringsgraden for de 
to politiktyper overordnet set har samme profiler, dog er kurven for 
Politik 2 mere urolig end den for Politik 1. Den stigende profil for 
Politik 2 er – som det er tilfældet med Politik 1 – primært drevet af 
ændringer i fordelingen af de berørte individer, efterhånden som vi 
rykker op i fordelingen. Selvfinansieringsgraderne for Politik 2 er 
mindre end selvfinansieringsgraderne for Politik 1 indtil omkring 
percentil 75, hvorefter de ligger på nogenlunde samme niveau. De 
forskellige niveauer er nemmest at forstå ved at betragte Politik 1 
som et gennemsnit af en stribe reformer af typen 2. Eksempelvis 
svarer en skattelettelse til den øverste halvdel af fordelingen til 50 
simultane politikker, der sænker skatten i percentilerne 51, 52, ..., 
100. Selvfinansieringsgraden for Politik 1 er således højere end for 
Politik 2 i bunden af fordelingen, fordi Politik 1 delvis gives i top-
pen, hvor skattelettelser generelt er langt mere selvfinansierende.

7.3.3. Sammenligning med tidligere studier

De viste selvfinansieringsgrader er noget højere end tidligere re-
sultater for Danmark. F.eks. fandt Det Økonomiske Råd (2001) en 
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selvfinansieringsgrad på 45 procent ved en reduktion af topskat-
tesatsen og en selvfinansieringsgrad på 89 procent for en hævelse 
af topskattegrænsen. Finansministeriet (2002) estimerede derimod 
selvfinansieringsgrader på omkring 50 procent for begge typer af 
reformer. Disse tidligere studier bygger på et andet datagrundlag, 
hvilket naturligvis påvirker resultaterne. De betragtede eksperi-
menter er heller ikke helt ens. Vi betragter her en lille (marginal) 
ændring i skattestrukturen, mens f.eks. Det Økonomiske Råd så 
på en total afskaffelse af topskatten. Større skattelettelser medfø-
rer alt andet lige mindre selvfinansieringsgrader, idet de margina-
le provenueffekter af adfærdsændringer aftager, efterhånden som 
skattesatsen reduceres.

Den formentlig væsentligste forskel vedrører dog arbejdsud-
budselasticiteterne, specielt niveauet og profilen for timeelasticite-
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Figur 7.10. Selvfi nansieringsgrad for to forskellige politikker.

Note: Politik 1 sænker den marginale indkomstskat på al lønindkomst over en given 
percentil, mens Politik 2 kun sænker marginalskatten i den betragtede percentil. Bereg-
ningsmetoden er beskrevet i Kleven og Kreiner (2006). Beregningerne er baseret på en 
repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede 
individer (bortset fra studerende) med positive ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster 
over 35.600 kroner i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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ten. De nævnte studier bygger på en dansk empirisk undersøgelse 
af Frederiksen et al. (2001). Den valgte arbejdsudbudsspecifikati
on herfra antager, at timeelasticiteterne er faldende med indkom-
sten, hvilket har en tendens til at dæmpe provenukonsekvenserne 
af adfærdseffekter. Antagelsen om faldende timeelasticiteter er 
problematisk af to årsager. For det første viser nyere empiriske un-
dersøgelser (jf. kapitel 6), at store arbejdsudbudseffekter i bunden 
af indkomstfordelingen primært er drevet af variation i arbejds-
markedsdeltagelse, ikke af variationer i arbejdstid for beskæfti-
gede. For det andet er det for snævert kun at betragte variation i 
timearbejdsudbuddet. Den relevante elasticitet ved udregning af 
selvfinansieringsgrader er elasticiteten af skattepligtig indkomst 
mht. marginalskatten som beskrevet i kapitel 6. Den empiriske lit-
teratur antyder, at arbejdsudbudseffekter målt på denne måde kan 
være betydelige i toppen af fordelingen.

7.3.4. Laffersatser

En selvfinansieringsgrad på præcis 100 procent i forbindelse med 
en lempelse af en given skat svarer til, at provenuet fra den på-
gældende skat er så stort som overhovedet muligt. Skattesatsen er 
i denne situation lig den såkaldte Laffersats, ved hvilken Laffer-
kurven har sit toppunkt (jf. figur 6.2). Efter den detaljerede ana-
lyse af selvfinansieringsgrader forbundet med små ændringer i de 
nuværende marginalskatter er det oplagt at estimere Laffersatsen 
for de forskellige skatter.

Som det var tilfældet med selvfinansieringsgrader, afhænger 
Laffersatser af den betragtede skattetype. Vi vil konkret analysere 
den provenumaksimerende marginalskat over en given indkomst-
grænse (percentil) i fordelingen, givet at marginalskatten skal være 
konstant i hele intervallet. Som før opdeler vi befolkningen i 100 
percentiler og rapporterer således 100 forskellige provenumaksi-
merende skattesatser. Laffersatsen ved percentil 0 svarer til den 
provenumaksimerende proportionalskat, mens Laffersatsen ved 
f.eks. percentil 66 svarer til den provenumaksimerende topskat 
inden for den nuværende danske struktur.

De estimerede Laffersatser i vores centrale elasticitetsscenarie 
er vist i figur 7.11 nedenfor. For at sammenligne med det fakti-
ske skattesystem har vi i figuren også illustreret en gennemsnitlig 
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marginalskat for de individer, der ligger over den betragtede ind-
komstgrænse (percentil) i den danske lønindkomstfordeling.7

Laffersatsen er aftagende i de nederste 3/4 af fordelingen og 
nogenlunde konstant i den øverste fjerdedel, hvilket afspejler det 
nævnte samspil mellem provenueffekter og indkomstfordelingen. 
Mens Laffersatserne i bunden af fordelingen er noget højere end 
niveauet for de faktiske skattesatser – f.eks. 77% for en proporti-
onalskat – er de under 70% i hele den øverste halvdel af fordelin-

7. Der er her tale om et vægtet gennemsnit, hvor vægtene er individets lønindkomst re-
lativt til den aggregerede lønindkomst for hele den betragtede gruppe. Dette gennemsnit 
er det teoretisk korrekte sammenligningsgrundlag for Laffersatserne.
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Figur 7.11. Laffersats og faktisk gennemsnitlig effektiv marginalskat.

Note: Laffersatsen angiver den effektive skattesats, der skal gælde på al lønindkomst over 
en given percentil for, at selvfi nansieringsgraden er præcis 1. Den „faktiske gennemsnit-
lige effektive marginalskat” er beregnet som et vægtet gennemsnit af individuelle effek-
tive marginalskattesatser fra den betragtede percentil og op. Som vægte er anvendt løn-
andele for de berørte individer. Beregningsmetoderne er beskrevet i Kleven og Kreiner 
(2006). Beregningerne er baseret på en repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent 
af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset fra studerende) med positive 
ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster over 35.600 kroner i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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gen, hvilket er lavere end den gennemsnitlige skattesats for det nu-
værende skattesystem. Laffersatsen i topskatteintervallet er f.eks. 
68%, hvilket er lavere end den nuværende effektive skattesats for 
topskatteydere, når man medregner effekten af varebeskatning på 
den reale efter-skat lønindkomst.

I figur 7.12 og 7.13 viser vi følsomheden af Laffersatserne mht. 
time- og deltagelseselasticiteterne. Laffersatserne er generelt min-
dre følsomme end selvfinansieringsgraderne. Højere timeelastici-
teter indebærer lavere Laffersatser overalt, mens højere deltagel-
seselasticiteter medfører lavere satser samt en fladere profil.

Den overordnede konklusion fra figurerne er, at Danmark ge-
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Figur 7.12. Laffersats: følsomhed over for timeelasticitet.

Note: Laffersatsen angiver den effektive skattesats, der skal gælde på al lønindkomst over 
en given percentil for, at selvfi nansieringsgraden er præcis 1. Den „faktiske gennemsnit-
lige effektive marginalskat” er beregnet som et vægtet gennemsnit af individuelle effek-
tive marginalskattesatser fra den betragtede percentil og op. Som vægte er anvendt løn-
andele for de berørte individer. Beregningsmetoderne er beskrevet i Kleven og Kreiner 
(2006). Beregningerne er baseret på en repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent 
af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset fra studerende) med positive 
ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster over 35.600 kroner i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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nerelt er relativ tæt på Laffer-kurvens toppunkt, og at de effektive 
skattesatser på den øverste tredjedel af indkomstfordelingen mu-
ligvis har passeret toppunktet.

7.3.5. Marginale effi cienseffekter

Effi cienseffekterne af skattepolitiske tiltag måler den totale netto-
ændring i befolkningens velfærd – summen af alle tab og gevinster 
– som følge af politikkerne. Som beskrevet i kapitel 6 er effi ciens-
effekter af skatteændringer ækvivalent med de adfærdsmæssige 
provenueffekter. Baseret på de estimerede selvfinansieringsgrader 
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Figur 7.13. Laffersats: følsomhed over for deltagelsesskat.

Note: Laffersatsen angiver den effektive skattesats, der skal gælde på al lønindkomst over 
en given percentil for, at selvfi nansieringsgraden er præcis 1. Den „faktiske gennemsnit-
lige effektive marginalskat” er beregnet som et vægtet gennemsnit af individuelle effek-
tive marginalskattesatser fra den betragtede percentil og op. Som vægte er anvendt løn-
andele for de berørte individer. Beregningsmetoderne er beskrevet i Kleven og Kreiner 
(2006). Beregningerne er baseret på en repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent 
af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset fra studerende) med positive 
ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster over 35.600 kroner i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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i afsnit 7.3.1, er det således let at udregne tal for de marginale ef-
fi ciensgevinster pr. krone i skattelettelse for forskellige typer af 
skatter. Tallene er vist i tabel 7.1, som er baseret på samme typer 
af skattelettelser som i afsnit 7.3.1.

Eftersom effi cienseffekterne måles pr. krone givet i skattelet-
telse, er det mest meningsfuldt at fokusere på skatter placeret til 
venstre for Lafferkurvens toppunkt, dvs. skatter der er karakterise-
ret ved selvfinansieringsgrader under 100 procent. En skattelettelse 
med en selvfinansieringsgrad på 100 procent koster således ikke 
noget provenu, hvorfor effi ciensgevinsten pr. krone i skattelettel-
se er uendelig stor. For skattelettelser med selvfinansieringsgrader 
over 100% – således at der ligefrem genereres et merprovenu af 
den reducerede skat – bliver effi ciensgevinsten pr. krone i skatte-
lettelse negativ. Eftersom skattelettelser koncentreret i toppen af 
fordelingen involverer selvfinansieringsgrader over 100 procent, 
fokuserer vi her på relativt brede skattelettelser, helt konkret fem 
forskellige skattelettelser gældende fra percentil 0, 10, 20, 30, 40 
eller 50. Da selvfinansieringsgraderne er baseret på små (margi-
nale) skatteændringer, kan man omvendt fortolke tallene som ef-
fi cienstabet pr. ekstra krone opkrævet via den pågældende skat.8

Det marginale effi cienstab pr. krone opkrævet er ekstremt føl-
somt mht. typen af politik. Mens det koster 1,62 kroner at opkræ-

Tabel 7.1. Selvfi nansieringsgrad og marginal effi cienseffekt.

Percentil

0 10 20 30 40 50 

Selvfi nansieringsgrad 0.38 0.54 0.69 0.80 0.90 0.99

Marginal effi cienseffekt 1.62 2.17 3.19 5.07 9.88 107 

Note: Selvfi nansieringseffekten og den marginale effi cienseffekt er beregnet for en skat-
teændring, som sænker den marginale indkomstskat på al lønindkomst over hhv. percen-
til 0, 10, 20, 30, 40 og 50. Beregningsmetoden er beskrevet i Kleven og Kreiner (2006). 
Beregningerne er baseret på en repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent af alle 
fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset fra studerende) med positive ATP-
indbetalinger og arbejdsindkomster over 35.600 kroner i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.

8. Dvs. som et mål for the marginal cost of public funds.



ve 1 ekstra krone i skat via proportional beskatning, er omkost-
ningen steget til omkring 5 kroner ved percentil 30 og til over 
100 kroner ved percentil 50. Denne profil for de marginale effi -
ciensomkostninger afspejler præcis samme mekanismer som for 
selvfinansieringsgrader. Den større følsomhed for effi ciensom-
kostninger pr. krone opkrævet end for selvfinansieringsgrader af-
spejler alene den tekniske konstruktion af de to forskellige mål. 
De to begreber måler dybest set det samme.
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8 Prisen på lighed1

Af Henrik Jacobsen Kleven og Claus Thustrup Kreiner

8.1. Fordelingspolitik og prisen på lighed

I det foregående kapitel analyserede vi effekterne af en række 
små skatteændringer uden at tage højde for anvendelsen af skat-
teprovenuet og uden at bekymre os om offentlig budgetbalan-
ce. Med undtagelse af visse grænsetilfælde karakteriseret ved 
selvfinansieringsgrader på præcis 100% var skatteændringerne 
forbundet med effekter på den offentlige budgetsaldo, hvilket im-
plicit skaber et behov for justeringer i indkomstoverførsler, ser-
viceydelser eller andre skatter. Disse justeringer kan i sig selv have 
effekter på samfundsøkonomien, som vi ikke medregnede.

Vi vil nu skifte fokus til omlægninger af skatte- og overførsels-
indkomstsystemet, der er udformet mhp. at sikre provenuneutra-
litet, når man tager højde for alle mekaniske og adfærdsmæssige 
effekter. Vi vil desuden fokusere på fordelingspolitik, der har det 
formål at omfordele fra dem med høje indkomster til dem med lave 
indkomster mhp. at reducere uligheden i samfundet.

Omfordelende skatter og overførsler påvirker arbejdsudbud og 
beskæftigelse og påfører derigennem samfundsøkonomien et ef-
fi cienstab. Større lighed opnået via fordelingspolitikken er altså 
ikke alene forbundet med gevinster; den påfører også landet en 
omkostning. Det er i den forstand, at man kan tale om „prisen på 
lighed“. Denne pris afspejler, hvad det koster velfærdsstaten at 
„købe“ lidt ekstra lighed via skatter og overførsler. Man kan måle 
prisen på lighed ved at analysere konsekvenserne af små ændrin-

1. Vi er meget taknemmelige for detaljerede kommentarer til første udkast af dette ka-
pitel fra Torben M. Andersen og Peter Birch Sørensen. Vi vil også gerne takke Mads Mo-
berg Bjørnsen og Frederik Hansen fra Finansministeriet for deres hjælp med konstruktion 
af datagrundlaget for analysen. Endelig vil vi gerne takke Thomas Flensborg-Madsen for 
kompetent forskningsassistance.
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ger i fordelingspolitikken inden for rammerne af det nuværende 
skatte- og velfærdssystem. Vi vil konkret betragte effekterne af en 
lille smule ekstra omfordeling fra rige til fattige opnået via højere 
indkomtskatter og overførsler. Vi kan estimere prisen på lighed 
som omkostningen, for dem som taber ved omfordelingen („de 
rige“), i forhold til gevinsten, for dem som vinder ved omforde-
lingen („de fattige“).2 Dette forhold vil typisk være større end 1 
som følge af effi cienstabet ved fordelingspolitikken. Som vi skal 
se afhænger prisen på lighed nøje af den specifikke indretning af 
den ekstra omfordeling.

8.2. Universalisme versus målretning

I diskussionen af fordelingspolitik er det nyttigt at starte med nogle 
betragtninger angående de overordnede strategier for indretningen 
af velfærdsstaten. Man skelner typisk mellem to hovedmodeller: 
Den universelle model og den målrettede model. Den universelle 
velfærdsmodel involverer lige adgang til de forskellige velfærds-
ydelser for alle mennesker uafhængig af indkomst, formue og an-
dre personlige karakteristika. Selvom ydelserne er de samme for 
alle, omfordeler den universelle model penge fra den rigeste del 
af befolkningen til den fattigste del, fordi ydelserne finansieres 
via skatter, der er voksende i indkomst. Inden for den målrette-
de model koncentreres ydelserne derimod på visse mere snævert 
definerede grupper, der opfattes som „værdigt trængende.“ Den 
specifikke definition af værdigt trængende er politisk bestemt, men 
vil typisk relatere sig til aspekter som indkomst, formue, ægteska-
belig status, antal børn, børnenes alder, helbred og invaliditet. Vel-
færdsprogrammer inden for målrettede systemer er ofte karakteri-
seret ved komplekse regelsæt og besværlige ansøgningsprocedurer 
(Currie, 2004; Kleven og Kopczuk, 2005). Til gengæld omfordeler 
målrettede programmer mere pr. opkrævet krone, hvorfor de kræ-
vede indkomstskatter alt andet lige er lavere.

Forskellige lande har valgt forskellige strategier for så vidt an-

2. Gevinster og omkostninger for de berørte borgere kan på en meningsfyldt måde 
måles i kroner og øre. Der er forskellige målemetoder (f.eks. ækvivalent variation eller 
kompenserende variation), men alle standardmetoderne giver samme resultat, når man 
betragter små (marginale) ændringer (Fullerton, 1991).
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går indretningen af velfærdsstaten. Det er svært at pege på rendyr-
kede udgaver af universelle eller målrettede velfærdsmodeller, da 
de fleste lande i et eller andet omfang kombinerer elementer fra de 
to systemer. Alligevel kan man sige, at den universelle model groft 
sagt svarer til den skandinaviske model, mens den målrettede mo-
del svarer til den angelsaksiske. I Danmark er en række offentlige 
serviceydelser – f.eks. uddannelse, sundhed og ældrepleje – gratis 
og fuldt tilgængelige for alle borgere i landet. De velfærdsydelser 
som i et vist omfang er målrettede – primært indkomstoverførsler 
– baserer sig typisk på relativt få og gennemskuelige kriterier som 
indkomst og arbejdsmarkedsstatus. I lande som England og USA 
opererer man derimod med meget få universelle ydelser. De fleste 
ydelser er målrettet individer med hjemmeboende børn, primært 
enlige forældre med lav indkomst og formue, mens nogle program-
mer er endnu smallere og baserer sig på yderligere kriterier som 
f.eks. graviditet, spædbørn, helbred og ernæringsmæssig tilstand 
(Moffi tt, 2003; Currie, 2004). Eksempler på målrettede program-
mer i USA er kontante indkomstoverførsler samt den offentlige 
sygesikring (medicaid).

Valget mellem universalisme og målretning skal bl.a. vurderes 
ud fra modellernes effekter på incitamenter og adfærd. Som be-
skrevet i kapitel 5 er det fundamentale dilemma i fordelingspoli-
tikken, at tildelingen af ydelser såvel som skattebetalingen typisk 
baserer sig på størrelser – primært indkomst – som individerne 
selv vælger eller i hvert fald kan påvirke via deres beslutninger 
om uddannelse, flid, arbejdstid, tilbagetrækning fra arbejdsmarke-
det osv. Af denne grund får individerne et incitament til at vælge 
på en anden måde, end de ellers ville have gjort. Omfordeling af 
indkomst fra rig til fattig skaber i en vis forstand et incitament 
for de rige til at „forklæde“ sig som fattige mhp. at modtage flere 
offentlige overførsler og serviceydelser og slippe billigere i skat. 
Der skabes med andre ord et incitament til at reducere arbejds-
udbud og indkomst, hvilket medfører et effi cienstab i økonomien. 
Dermed opstår den konflikt mellem effi ciens og lighed, som vi 
har diskuteret i det foregående. Spørgsmålet er, om målretning af 
ydelserne kan reducere effi cienstabet forbundet med omfordeling, 
dvs. reducere prisen på lighed.
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8.3. To typer af målretning

Debatten om dette emne fokuserer typisk på to former for målret-
ning. Den ene er målretning baseret på eksogene personlige ka-
rakteristika, dvs. karakteristika som individerne ikke selv vælger 
eller har mulighed for at påvirke gennem deres valg. Ved at ba-
sere fordelingspolitikken på eksogene størrelser undgår man den 
påvirkning af incitamenter og adfærd, som er det fundamentale 
problem ved politikken. Hvis det er muligt at identificere eksogene 
karakteristika, som adskiller fattige fra rige, kan man bruge dem 
til at omfordele på en effi cient måde. Det gælder eksempelvis, at 
relativt mange fattige er enlige forældre, og at en langt større an-
del af dem er nyankomne indvandrere. Ved at basere tildelingen af 
visse ydelser på disse karakteristika kan man potentielt reducere 
adfærdseffekterne af ydelserne og dermed forbedre afvejningen 
af effi ciens og lighed.3

I USA er stort set alle velfærdsydelser som sagt betinget af 
hjemmeboende børn, og ydelserne er langt større for ugifte end for 
gifte. I Danmark er der også eksempler på politikker af denne type. 
F.eks. er kontanthjælpen (inkl. tillæg) højere for folk med børn og 
endnu højere for enlige med børn. Et af de nyeste tiltag i samme 
retning er den forhøjede SU for enlige mødre. I den engelsk-spro-
gede litteratur benævnes denne form for omfordelingspolitik tag-
ging. De teoretiske argumenter for tagging blev første gang ana-
lyseret af den senere Nobelpristager George Akerlof (1978). Han 
viste, at det i visse situationer er muligt at opnå Paretoforbedringer 
med denne form for politik.

En anden form for målretning baserer sig på deltagelsesstatus 
på arbejdsmarkedet. Vi tænker på velfærdsprogrammer målrettet 
the working poor, altså mennesker der er fattige og beskæftigede. 
Ideen bag „working poor-politikker“ er at bekæmpe fattigdom på 
en måde, der øger incitamentet til arbejdsmarkedsdeltagelse og 
dermed skaber højere beskæftigelse blandt lavindkomstgrupper, 

3. Ideelt set bør fordelingspolitikken baseres på helt eksogene kritierier. Aspekter som 
antallet af børn, ægteskabelig status og indvandring er oplagt noget, som individer helt 
eller delvis selv vælger og er i den forstand ikke eksogene. Men ideen er her, at der er 
tale om karakteristika, som er betydelig mindre følsomme mht. økonomiske incitamen-
ter end indkomst, hvorfor målretning i henhold til disse kriterier potentielt kan gøre om-
fordelingen mere effi cient.
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der typisk er karakteriseret ved en relativ løs tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Velfærdsprogrammer af denne art har mødt sti-
gende popularitet i de seneste årtier, specielt i de angelsaksiske 
lande. I USA udgør overførsler af denne art – den såkaldte Ear-
ned Income Tax Credit – det største overførselsprogram på føde-
ralt niveau. I England har man et lignende program, der går under 
navnet Working Families Tax Credit. I de senere år har en række 
kontinentaleuropæiske lande eksperimenteret med lignende poli-
tikker (jf. Immervoll et al., 2006), herunder Danmark som indførte 
et beskæftigelsesfradrag som en del af Forårspakken i 2004. Med 
undtagelse af USA og England er ydelser af denne art imidlertid 
stadig af et beskedent omfang.

Vi vil nedenfor beregne effekterne af de forskellige former 
for velfærdspolitik diskuteret ovenfor. Vi sammenligner omfor-
delingspolitik baseret på den universelle model med politik som 
involverer forskellige grader af målretning. Vi beregner effekter 
for brede working poor-politikker – a la det danske beskæftigel-
sesfradrag – samt politikker der kombinerer working poor-aspek-
tet med tagging ved at betinge ydelserne på både beskæftigelse 
og andre karakteristika som børn, ægteskabelig status og immi-
grationstatus.

En working poor-politik målrettet enlige forældre er interes-
sant, fordi den svarer præcist til den angelsaksiske model. I Dan-
mark praktiseres denne politik kun i den udstrækning, at kommu-
nerne er særlig venligt stemte med hensyn til lavtlønnede enlige 
forsørgere, hvilket kan være tilfældet i nogen grad.

En working poor-politik målrettet indvandrere er en måde at 
forbedre integrationen på det danske arbejdsmarked. Politikken 
anvendes i praksis i Danmark, om end i et meget beskedent om-
fang. Således har modtagere af starthjælp en særlig gunstig be-
skatning, når de arbejder, blot de ikke arbejder for meget. I sam-
menligning med starthjælpen, er en working poor-politik målrettet 
indvandrere også interessant: de øger begge incitamentet til delta-
gelse, den ene med pisk og den anden med gulerod.
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8.4. Universel velfærdspolitik versus working poor- 
politik

I dette afsnit vil vi give en mere præcis beskrivelse af, hvordan 
universel velfærdspolitik og working poor-politik påvirker ar-
bejdsudbud og fordeling. Den universelle velfærdspolitik er il-
lustreret i figur 8.1, der viser individernes disponible indkomst, 
dvs. indkomst plus overførsler minus skat, som funktion af brut-
toindkomst. I fravær af en velfærdsstat ville der være en 1:1 sam-
menhæng imellem de to, hvilket er vist ved 450-linjen. En univer-
sel velfærdsstat, der giver en uniform overførsel til alle individer 
finansieret ved en proportional indkomstskat, svarer til den fuldt 
optrukne linje. Det fremgår, at en sådan velfærdspolitik omforde-
ler fra høj-indkomst individer – dem til højre for skæringen med 
450-linjen – til lav-indkomst individer placeret til venstre for skæ-
ringspunktet. Omfordelingen fremkommer ved, at skattebetalin-
gen vokser i indkomst, mens overførslen er den samme for alle.

Vi vil analysere effekterne af en politik, der går lidt videre i 
denne retning ved at øge skatten på arbejdsindkomst med 1 pro-
centpoint for alle individer og anvende det opkrævede provenu 
på en uniform overførsel til alle borgere i samfundet. Den nye 
sammenhæng mellem disponibel indkomst og bruttoindkomst er 
fladere pga. den højere marginalskat, og dens skæring med 2. ak-
sen ligger højere pga. den mere generøse overførsel. En sådan 
politik skaber to former for arbejdsudbudseffekter illustreret ved 
pilene i figuren: Den højere marginalskat giver beskæftigede per-
soner et incitament til at reducere arbejdstiden (dvs. timeeffekter), 
mens indkomststigningen for individer uden job, dvs. dem med 
arbejdsindkomst lig nul, skaber et incitament for lavt-lønnede til 
at rykke ud af arbejdsmarkedet (dvs. deltagelseseffekter). Disse 
negative adfærdsresponser skaber effi cienstab, som skal afvejes 
mod den ekstra lighed.

Figur 8.2 illustrerer en working poor-politik indført i et system, 
der som udgangspunkt er universelt. Igen indføres en proportional 
stigning i arbejdsindkomstskatten på 1 procentpoint, men nu an-
vendes provenuet til en overførsel, der betinges af beskæftigelse. 
I figuren er det antaget, at størrelsen af overførslen vokser propor-
tionalt med arbejdsindkomst indtil et vist punkt – der hvor kurven 
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knækker – og derefter holdes konstant. Dette svarer præcist til det 
nuværende beskæftigelsesfradrag i Danmark.

I den empiriske analyse vil vi fokusere på specialtilfældet uden 
indfasning af beskæftigelsesfradraget, dvs. hvor beskæftigede in-
divider tildeles det fulde beløb uanset størrelsen af deres arbejds-
indkomst. Det fremgår af figuren, at en politik af denne type om-
fordeler fra dem i toppen af arbejdsmarkedet til dem i bunden af 
arbejdsmarkedet, mens dem uden for arbejdsmarkedet ikke bliver 
påvirket. Politikken skaber både time- og deltagelseseffekter på 
arbejdsudbuddet. Som det var tilfældet med den universelle vel-
færdspolitik får højt-lønnede et incitament til at reducere arbejds-
tid som følge af den højere marginalskat. Deltagelsesresponserne 
går til gengæld i den modsatte retning, eftersom den disponible 
indkomst forbundet med lavt-lønnede job er steget i forhold til si-
tuationen uden job.

De positive deltagelsesresponser indebærer, at working poor-
politikken altid er forbundet med gunstigere effi cienseffekter end 
den universelle politik.

Det er en mulighed, at working poor-politik ligefrem forbedrer 
samfundsøkonomisk effi ciens, samtidig med at den skaber mere 
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Figur 8.1. Universel velfærdspolitik.
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lighed. Det er på den anden side vigtigt at bemærke, at working 
poor-politikken omfordeler til fordel for en anden gruppe af men-
nesker end den universelle politik, nemlig lavt-lønnede på arbejds-
markedet i stedet for alle lavindkomstpersoner (inkl. arbejdsløse), 
hvorfor effekterne på lighed ikke er lige så gunstige. Det er så-
ledes ikke oplagt om afvejningen mellem effi ciens og lighed er 
mere eller mindre favorabel for working poor-politikken end for 
den universelle politik.

Evalueringen af de to former for politik afhænger overordnet 
set af de samme nøgleparametre som diskuteret i de foregående 
afsnit. Ud over arbejdsudbudselasticiteter og effektive skattesatser 
på timer og deltagelse, er den eksisterende fordeling af lønindkom-
ster i befolkningen ekstremt vigtig.

Hvis graden af indkomstlighed i et samfund allerede er meget 
høj, vil gevinsten ved yderligere omfordeling alt andet lige være 
lav. Der er to årsager til dette: (i) Hvis fordelingen som udgangs-
punkt er meget lige i et samfund, vil yderligere omfordeling fra 
dem i toppen af fordelingen („de rige“) til dem i bunden af for-
delingen („de fattige“) i virkeligheden være en omfordeling mel-
lem mennesker, der ikke er særligt forskellige. Værdien af denne 
omfordeling er naturligvis mindre end i en situation, hvor der er 
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Figur 8.2. Woorking poor-velfærdspolitik.
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stor forskel på rig og fattig. (ii) Den anden effekt har at gøre med, 
at fordelingspolitiske tiltag i stil med dem, vi netop har beskre-
vet, omfordeler mindre beløb i kroner og øre, hvis fordelingen er 
mere lige. Effekten opstår som følge af, at individuelle skatter og 
overførsler afhænger af indkomst. Hvis indkomster er nogenlun-
de ens på tværs af forskellige individer, vil skatter og overførsler 
alt andet lige være nogenlunde ens. Et tiltag der øger skatter og 
ydelser vil derfor ikke generere ret megen omfordeling, fordi in-
dividerne betaler skatterne og nyder godt af ydelserne i stort set 
samme omfang. Summen af argumenterne (i) og (ii) er, at forde-
lingspolitik i et meget lige samfund alt andet lige omfordeler små 
beløb til mennesker, der i forvejen er ret ens.

Tilstedeværelsen af en meget sammenpresset lønfordeling i de 
skandinaviske lande bliver ofte fremført som et argument imod 
at indføre working poor-politikker i denne region. Det hævdes, 
at disse politikker virker hensigtsmæssigt i angelsaksiske lande 
netop i kraft af den store indkomstulighed i disse lande. Det er 
imidlertid vigtigt at forstå, at stor lighed gør alle former for om-
fordelingspolitik mindre attraktive. Hvis tilstedeværelsen af stor 
lighed bruges som argument mod working poor-politikker, kan 
den potentielt bruges som argument for at reducere traditionelle 
velfærdsprogrammer til dem uden job. Tilstedeværelsen af stærkt 
sammenpressede lønfordelinger i Skandinavien betyder faktisk, at 
de skandinaviske lande burde have mindre omfordeling end lande 
som USA og England, hvis de politiske præferencer havde været 
ens på tværs af disse lande.

Med disse kommentarer in mente skal det på den anden side 
fremhæves, at tilstedeværelsen af en lige lønfordeling er mere pro-
blematisk for working-poor politikker end for universelle politik-
ker. Det skyldes, at sidstnævnte form for politik inkluderer perso-
ner helt uden job i tildelingen af ydelser og i den forstand omfor-
deler inden for en mere ulige gruppe. Gevinster og tab vil af denne 
grund være mere ulige fordelt, og politikken omfordeler dermed 
større beløb (alt andet lige).

Vi kan således afrunde diskussionen ovenfor på følgende måde. 
Effekten af working poor-politikken på effi ciens er altid mere gun-
stig end for den universelle politik, hvilket skyldes de positive del-
tagelseseffekter. Effekten af working poor-politikken på lighed er 
til gengæld mindre gunstig. Det skyldes dels, at politikken gavner 
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en anden gruppe end den universelle politik, nemlig lavt-lønnede 
på arbejdsmarkedet i modsætning til alle med lave indkomster, 
dels at den omfordeler færre kroner ved at fokusere på de beskæf-
tigede, som er en mere snæver gruppe.

8.5. Fordelingspolitik målrettet enlige forældre og 
indvandrere

Som beskrevet tidligere er det muligt, at prisen på lighed er væsent-
lig mindre for politikker, som anvender (eksogene) demografiske 
forhold i omfordelingen. Vi vil konkret beregne effekterne af for-
delingspolitikker, der målretter overførslerne til enlige forældre 
hhv. indvandrere. Vi vil både analysere tilfældet, hvor overførsler-
ne gives til alle indvandrere/enlige forældre, og tilfældet hvor over-
førslerne forbeholdes de beskæftigede personer inden for gruppen. 
Finansieringen af overførslerne sker som i foregående afsnit ved at 
hæve skattesatsen en lille smule for alle beskæftigede.

Målretning af overførslerne forbedrer graden af omfordeling 
opnået pr. krone anvendt til overførsler, hvis den pågældende grup-
pe er overrepræsenteret i bunden af fordelingen. Dette sker via tag-
ging-gevinster som beskrevet i afsnit 8.3. Ved at koble ydelsen på 
eksogene karakteristika – enlig forælder eller indvandring – som 
er negativt korreleret med (potentiel) indkomst, er den målrettede 
politik i stand til at omfordele mere pr. krone i effi cienstab.

Figur 8.3 viser fordelingen af indvandrere og enlige forældre 
på de forskellige lønindkomstpercentiler. Den stiplede linje illu-
strerer, at alle beskæftigede individer pr. definition er fordelt med 
1% i hver percentil. Det fremgår, at både indvandrere og enlige 
forældre er overrepræsenteret i bunden af lønfordelingen. Dette 
er især tilfældet for gruppen af indvandrere, hvor 22% af indivi-
derne har lønindkomster i de første 10 percentiler. Der er såle-
des grund til at forvente store tagging-gevinster ved at målrette 
overførsler til denne gruppe. Der er også umiddelbart mulighed 
for tagging-gevinster ved målretningen til enlige forældre, men i 
væsentlig mindre grad.

For omfordeling til alle indvandrere eller enlige forældre, dvs. 
inklusive de arbejdsløse, afhænger omfanget af tagging-gevinster 
også af beskæftigelsesgraden for den taggede gruppe i forhold til 
den generelle beskæftigelsesgrad på arbejdsmarkedet. I desto høje-



194

re grad den taggede gruppe er overrepræsenteret blandt de arbejds-
løse, i desto højere grad får man en mere effektiv omfordeling. Det 
er således væsentligt, at beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere 
er 64% mod 74% for enlige forældre. Isoleret set betyder dette, at 
tagging-gevinsterne er større ved målretningen til indvandrere.

Prisen på lighed kan potentielt set være særlig lav ved velfærds-
politik, som kombinerer målretning via demografiske karakteristi-
ka og målretning via beskæftigelsesstatus. Målrettede overførsler 
af denne type vil give anledning til store effi ciensgevinster, hvis 
de berørte grupper har højere deltagelseselasticiteter eller højere 
deltagelsesskatter end andre demografiske grupper. Empirien ty-
der på, at deltagelseselasticiteterne er høje for enlige mødre, mens 
empirien er mere sparsom for indvandrere. Der er imidlertid grund 
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Figur 8.3. Fordeling af enlige forældre og indvandrere på indkomstper-
centiler.

Note: De enkelte kurver angiver, hvordan individerne i den pågældende gruppe fordeler 
sig over percentilerne. Alle beskæftigede er pr. defi nition fordelt ligeligt over percenti-
lerne. Beregningerne er baseret på en repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent 
af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset fra studerende) med positive 
ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster over 35.600 kroner i 2006-niveau.
Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.



195

til at tro, at indvandrere har høje elasticiteter, eftersom de er ka-
rakteriseret ved relativt lave deltagelsesrater, hvilket typisk er for-
bundet med høje deltagelseselasticiteter.

Figur 8.4 sammenligner deltagelseskatterne for indvandrere og 
enlige forældre med gennemsnittet for alle individer. Begge grup-
per har højere deltagelsesskatter end gennemsnittet. Specielt er 
det værd at bemærke, at deltagelsesskatterne for enlige forældre 
er væsentlig højere end gennemsnittet i bunden af lønfordelingen, 
hvor deltagelseselasticiteterne er store. Deltagelsesskatten for den-
ne gruppe er i de første 15 percentiler knap 90 procent, mens gen-
nemsnittet for befolkningen er omkring 82 procent. På den bag-
grund er der potentiale for store effi ciensgevinster ved fordelings-
politik målrettet enlige forældre, som er i beskæftigelse.
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Figur 8.4. Gennemsnitlige effektive deltagelsesskatter på tværs af per-
centiler.

Note: Deltagelsesskatten er beregnet som forskellen i nettobetalingen til den offentlige 
sektor, når individet er inde hhv. ude af arbejdsmarkedet som andel af individets sam-
lede lønindkomst på arbejdsmarkedet. Beregningerne af skattesatserne er baseret på en 
repræsentativ stikprøve bestående af 33,3 procent af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede 
individer (bortset fra studerende) med positive ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster 
over 35.600 kroner i 2006-niveau. Beregningen af de individuelle effektive skattesatser er 
baseret på 2006 lovgivning. Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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8.6. Prisen på lighed i Danmark

Vi vil i dette afsnit beregne prisen på lighed i Danmark ved at 
betragte små (dvs. marginale) ændringer i den nuværende forde-
lingspolitik. Politikændringerne er som beskrevet i afsnit 4 og 5, 
og de er alle provenuneutrale. Alle de betragtede tiltag øger ind-
komstligheden i samfundet ved at give ekstra ydelser til grup-
per karakteriseret ved relativt lave indkomster finansieret af dem 
med høje indkomster. Men lighedseffekten er ikke den samme på 
tværs af politikkerne, fordi de omfordeler forskellige beløb, og for-
di de ikke målrettes samme grupper. Der gives enten overførsler 
til alle individer (universel politik), beskæftigede individer (wo-
orking poor-politik), alle indvandrere/enlige forældre (målrettet 
politik) eller beskæftigede indvandrere/enlige forældre (målrettet 
woorking poor-politik).

De forskellige politikker indebærer både vindere og tabere. 
Hvem der vinder, og hvem der taber, afhænger af egenskaberne 
ved den konkrete politik samt af effekterne på arbejdsudbuddet. 
Det samlede tab, for dem der taber, vil typisk være større end den 
samlede gevinst, for dem der vinder, hvilket afspejler effi ciensta-
bet ved den pågældende politik. For working poor-politikker kan 
det aggregerede tab dog være mindre end den samlede gevinst i 
visse situationer, hvorved politikken er forbundet med en forøgelse 
af både effi ciens og lighed.

Et kritisk spørgsmål er, hvordan man skal afveje tab og gevin-
ster mhp. at evaluere de forskellige politikker. Hovedproblemet er, 
at gruppen af tabere og gruppen af vindere er forskellige, hvorfor 
de potentielt vil indgå med forskellig vægt i den politiske beslut-
ningsproces. I diskussionen nedenfor vil vi primært fokusere på 
en beregning af omkostningen for de rige pr. krone omfordelt til 
de fattige (eller „de arbejdende fattige“) for hver af politiktiltage-
ne. Dette kan opfattes som et mål for det marginale bytteforhold 
mellem effi ciens og lighed. For politiktiltag karakteriseret ved re-
duktioner af samfundsøkonomisk effi ciens er det samlede tab for 
de rige større end den samlede gevinst for de fattige, og det be-
regnede bytteforhold bliver dermed større end 1. For politiktiltag 
forbundet med effi ciensgevinster er bytteforholdet derimod min-
dre end 1, mens tiltag uden effekter på effi ciens medfører et byt-
teforhold på præcis 1.
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Tilstedeværelsen af et ufavorabelt bytteforhold mellem effi ciens 
og lighed i forbindelse med en given politikændring betyder ikke 
nødvendigvis, at man skal undlade at bevæge skatte- og velfærds-
systemet i den retning. Det betyder alene, at prisen på lighed er 
høj, og at man derfor skal have stærke præferencer for lighed for 
at retfærdiggøre ændringen. Hvis det eksempelvis koster dem med 
høje indkomster 2 kroner at omfordele 1 ekstra krone til en kon-
kret lavindkomstgruppe, må vægten på den givne lavindkomst-
gruppe være mindst dobbelt så stor som for højindkomstgruppen 
for at retfærdiggøre politikken.

Man kan også argumentere for, at bytteforholdet må være lig 
med den vægt, de politiske beslutningstagere i det nuværende sy-
stem lægger på dem, der nyder godt af fordelingspolitikken, i for-
hold til dem, der lider under den. Hvis den politiske vægt var større 
end bytteforholdet, burde man allerede have gennemført politik-
ændringen. Omvendt burde man allerede have trukket velfærds-
staten i modsatte retning, hvis vægten var mindre end bytteforhol-
det. I den forstand afslører beregninger af bytteforholdet prisen på 
lighed indbygget i det nuværende system.

Resultaterne er rapporteret i tabel 8.1, der ud over det nævnte 
bytteforhold viser effi cienstabet som andel af aggregeret lønind-
komst samt andelen af befolkningen, der modtager ydelsen, og an-
dele af befolkningen, der ender som vindere hhv. tabere som følge 
af de forskellige politikker. Andelen af befolkningen, der modta-
ger ydelsen, varierer fra 100 procent til 3 procent alt efter graden 
af målretning i den pågældende politik. Bemærk at andelen af be-
folkningen, der modtager ydelsen, generelt er forskellig fra ande-
len af befolkningen, der vinder ved politikken. Årsagen er dels, 
at overførselsmodtagerne er med til betale den ekstra skat, dels at 
politikken påvirker arbejdsudbuddet og dermed samfundskagens 
størrelse (dvs. effi ciens).

En hovedpointe fra tabellen er, at den høje grad af omfordeling 
og universalisme i det nuværende system er forholdsvis dyr. Det 
gælder ikke bare for den rene universelle politik illustreret i figur 
8.1 men også for den brede working poor-politik illustreret i figur 
8.2, hvor ydelsen tildeles alle beskæftigede. Ifølge vores centrale 
skøn koster det 5,58 kroner for de rige at omfordele 1 ekstra krone 
til fattige via en lille ekspansion af den universelle model, mens 
det koster 4,39 kroner for de højt-lønnede at give 1 ekstra krone 
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Tabel 8.1.
Evaluering af fordelingspolitik

Omfordeling til
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Omfordeling til
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Centralt skøn 

Effi cienstab 0.47 0.47 0.52 0.23 -0.36 -0.82

Bytteforhold mellem effi ciens og lighed 5.58  3.02 4.69 4.39 0.37 0.13

Andel af befolkning som får overførsel 100% 7% 4% 83% 5% 3%

Andel af befolkning som vinder 24% 7% 4% 26% 5% 3%

Andel af befolkning som taber 76% 78% 80% 57% 78% 80%

Høje deltagelseselasticiteter 

Effi cienstab 0.52 0.52 0.56 0.21 -1.29 -5.71

Bytteforhold mellem effi ciens og lighed 6.79 3.53 5.55 3.87 0.05 0.00

Andel af befolkning som får overførsel 100% 7% 4% 83% 5% 3%

Andel af befolkning som vinder 23% 7% 4% 27% 5% 3%

Andel af befolkning som taber 77% 78% 80% 56% 78% 80%

Lave deltagelseselasticiteter 

Effi cienstab 0.42 0.42 0.47 0.25 -0.02 -0.14

Bytteforhold mellem effi ciens og lighed 4.60 2.60 4.00 4.84 0.94 0.62

Andel af befolkning som får overførsel 100% 7% 4% 83% 5% 3%

Andel af befolkning som vinder 25% 7% 4% 24% 5% 3%

Andel af befolkning som taber 75% 78% 80% 59% 78% 80%

Høje timeelasticiteter

Effi cienstab 0.55 0.56 0.59 0.35 -0.14 -0.53

Bytteforhold mellem effi ciens og lighed 7.70 3.93 6.20 10.32 0.67 0.23

Andel af befolkning som får overførsel 100% 7% 4% 83% 5% 3%

Andel af befolkning som vinder 22% 7% 4% 16% 5% 3%

Andel af befolkning som taber 78% 78% 80% 67% 78% 80%

Lave timeelasticiteter 

Effi cienstab 0.38 0.39 0.44 0.11 -0.58 -1.11

Bytteforhold mellem effi ciens og lighed 4.09 2.38 3.64 1.92 0.22 0.09

Andel af befolkning som får overførsel 100% 7% 4% 83% 5% 3%

Andel af befolkning som vinder 26% 7% 4% 38% 5% 3%

Andel af befolkning som taber 74% 78% 80% 45% 78% 80%
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til de lavt-lønnede på arbejdsmarkedet via en working poor-mo-
del i stil med det danske beskæftigelsesfradrag. Den høje pris på 
lighed ved de to politikker opstår som følge af kombinationen af 
meget høje skatter og den sammenpressende lønfordeling. Selv-
om working poor-modellen involverer betydeligt bedre effi ciens-
effekter end den universelle model, er bytteforholdet næsten lige 
så dårligt, fordi den sammenpressede lønfordeling udgør et større 
problem for denne politik end for den universelle.

Brugen af målretning baseret på eksogene karakteristika inde-
bærer generelt lavere priser på lighed. Effekterne er dog ikke så 
store for politikker, som omfordeler til både beskæftigede og ikke-
beskæftigede. I vores centrale skøn falder prisen på lighed fra 5,58 
ved den universelle politik til 4,60 og 3,02 for politikker målrettet 
enlige forældre hhv. indvandrere. Målretningens gavnlige effekt 
for prisen på lighed er alene drevet af graden, hvormed enlige for-
ældre og indvandrere er overrepræsenteret blandt lavt-lønnede og 
ikke arbejdende. Som beskrevet i foregående afsnit er dette i særlig 
grad tilfældet for indvandrere, og målretning mod denne gruppe 
giver derfor mest lighed for et givet effi cienstab. Målretningen har 
dog ingen betydning for størrelsen af selve effi cienstabet.4

De gavnlige effekter af at målrette fordelingspolitikken mod 
beskæftigede eller mod indvandrere/enlige forældre er således 
ikke enorme. Men kombineres de to typer af målretning er der 
mulighed for store effekter. En politik, der målretter ydelserne 
til beskæftigede individer, som samtidig er enlige forældre eller 
indvandrere, er forbundet med et bytteforhold mellem effi ciens 
og lighed under 1 på tværs af alle elasticitetsscenarier. Det koster 

4. Effi cienseffekterne i tabel 8.1 er ikke helt ens, men forskellene er ubetydelige. For-
skellene opstår alene som følge af såkaldte indkomsteffekter i arbejdsudbuddet kombi-
neret med heterogenitet i skattesatserne. Indkomsteffekterne har samme styrke på tværs 
af grupper, men de afledte effi cienseffekter bliver f.eks. større, når ydelserne målrettes 
enlige forældre, som i gennemsnit har større skattesatser.

Note til tabel 8.1: Bytteforholdet mellem effi ciens og lighed angiver omkostningerne for 
højindkomstgrupper pr. krone omfordelt til lavindkomstgrupper. Beregningsmetoderne er 
beskrevet i Kleven og Kreiner (2006). Beregningerne er baseret på en repræsentativ stik-
prøve bestående af 33,3 procent af alle fuldtids- og deltidsbeskæftigede individer (bortset 
fra studerende) med positive ATP-indbetalinger og arbejdsindkomster over 35.600 kroner 
i 2006 niveau. Kilde: Finansministeriets Lovmodel og egne beregninger.
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dermed de højt lønnede individer mindre end 1 krone at give 1 
krone til lavt lønnede individer, når dette sker via de målrettede 
woorking-poor politikker. Årsagen til det store fald i prisen på lig-
hed er, at kombinationen af de to typer af målretning skaber store 
effi ciensgevinster pga. gruppernes høje deltagelseselasticiteter og 
høje deltagelseskatter.

I vores beregninger er effekterne mest markante for en working 
poor-politik målrettet enlige forældre – den angelsaksiske model 
– hvilket skyldes, at effi cienseffekterne er særligt gunstige for den 
gruppe pga. meget høje deltagelsesskatter. I vores centrale skøn 
koster det således kun 13 øre for de højt-lønnede at give 1 krone 
til de lavt-lønnede via denne politik. Bytteforholdet falder til 0 i 
scenariet med høje deltagelseselasticiteter. I dette scenarie er byt-
teforholdet også meget tæt på 0 for politikker, som sænker skatte-
byrden for indvandrere. Et bytteforhold på 0 betyder, at den sam-
lede velfærd stiger i alle indkomstpercentiler, og at politikken i 
den forstand er Paretoforbedrende.5 I de andre elasticitetsscenarier 
forbedrer de målrettede working poor-politikker både effi ciens og 
lighed, men der er ikke tale om Paretoforbedringer.

Bemærk til sidst at andelen af befolkningen, som taber, er stør-
re end andelen, som vinder, for samtlige politiktiltag. De målret-
tede working poor-politikker har relativt få vindere på trods af et 
meget favorabelt bytteforhold mellem effi ciens og lighed. Effi ciens-
gevinsterne ved de målrettede politikker opstår således ved, at en 
lille gruppe af mennesker får store gevinster, mens en meget stor 
gruppe af mennesker oplever små tab.

5. Politikkerne er strengt taget ikke Paretoforbedrende, fordi der er både vindere (enlige 
forældre) og tabere (alle andre) inden for hver enkelt percentil. Hvis det dog blot gælder, 
at enlige forældre på et givet indkomstniveau vægter mindst lige så højt som andre indi-
vider på samme indkomstniveau i den samfundsmæssige velfærdsfunktion, vil det altid 
være optimalt at gennemføre reformen.
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9 Sammenfatning af bogens
 resultater
Af Torben Tranæs

Der er en række åbenlyse fordele og målsætninger, som tilgodeses 
ved et velfærdssystem som det danske. Men er der også omkost-
ninger ved velfærden? Det danske samfund er velfungerende og 
privilegeret, og det opfattes af mange som en luksus overhovedet 
at beskæftige sig med eventuelle omkostninger ved modellen. Det 
vil imidlertid være en fatal fejltagelse at hvile på laurbærrene al 
den stund, at den særligt stærke danske økonomi i netop disse år i 
et vist omfang er et konjunkturfænomen – og vi ved ikke rigtigt, 
hvorfor tiderne er så gode – og desuden fordi vi har kendskab til, 
at der venter os store strukturelle udfordringer inden for en ikke 
så fjern fremtid; udfordringer, som med sikkerhed følger med den 
ændrede alderssammensætning og en stadig mere globaliseret øko-
nomi. I øvrigt giver det god mening netop for et land, hvor det er 
lykkedes at skabe en produktiv sameksistens mellem en markeds-
økonomi og et omfattende skattefi nansieret velfærdssystem, at hol-
de øje med både gevinster og omkostninger ved modellen.

De potentielle omkostninger, vi konkret kaster os over for en 
nærmere analyse, falder i to dele:

I første del af bogen diskuterer vi selvforsørgelse, lige mulighed 
for indkomst og indkomstmobilitet, og det gennemgående per-
spektiv har været at undersøge skatte- og velfærdssystemets ind-
fl ydelse på disse forhold. Løses opgaverne – og sker det på en 
måde, så de berørte borgere kommer fri af systemet igen senere, 
eller bliver de ved med at være afhængige af f.eks. offentlige ydel-
ser? En højt prioriteret målsætning er jo, at borgere, som kommer 
ud for sociale begivenheder, hjælpes tilbage på sporet igen og kun 
forsørges vedvarende, hvis der ikke er og ikke kan skabes et selv-
forsørgelsespotentiale.
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Forsker Niels-Kenneth Nielsen lægger ud med indledningsvis 
at se på, hvordan det er gået med selvforsørgelsen de sidste tyve år, 
hvor egentlig selvforsørgelse bliver defi neret som en markedsind-
komst, der minimum er lige så høj som det maksimale dagpenge-
niveau. Den andel af befolkningen mellem 25 og 59 år, som præ-
sterer dette, er faktisk steget markant siden midt i 1980’erne, men 
stigningen skyldes primært, at kvinderne arbejder langt mindre 
på deltid i dag, end de gjorde for 20 år siden. Hvor 1960’erne og 
1970’erne var de årtier, hvor kvinderne for alvor kom ud (i nogen 
grad tilbage) på arbejdsmarkedet, var 1980’erne og 1990’erne de 
årtier, hvor de begyndte at arbejde på fuldtid. I 1985 var det kun 
35 pct. af kvinderne mellem 25 og 59 år, som var egentlig selvfor-
sørgende, og i 2004 var det 63 pct.

Det bliver også undersøgt, hvor stor en del af befolkningen 
som tjener over 60 pct. af medianindkomsten – et mål for ind-
tjeningsligheden. Andelen af alle mellem 25 og 59 år, som tjener 
over denne grænse, har været nogenlunde konstant de sidste 20 år, 
hvilket dog dækker over betydelige ændringer inden for forskel-
lige aldersgrupper og mellem kønnene. I dag ligner disse grup-
per hinanden – det gjorde de ikke for 20 år siden. F.eks. lå ande-
len blandt de 50-59-årige kvinder med en markedsindkomst over 
60 pct. af medianindkomsten i 1984 på ca. 45 pct., mens den for 
mænd mellem 40 og 49 år lå på omkring 88 pct., altså en forskel 
på hele 43 procentpoint. I 2004 var de tilsvarende andele hhv. 67 
pct. og 81 pct. – en forskel på nu kun 14 procentpoint mellem de 
mest og de mindst arbejdsmarkedstilknyttede.

Afslutningsvis fokuserer denne del af analysen på, i hvor høj 
grad der er lige muligheder for indkomster og forbrug i Danmark 
for folk med forskellig forældrebaggrund, nærmere bestemt for-
ældreuddannelse og -indkomst. Det første, som bliver konstateret, 
er, at der ikke er lige muligheder for markedsindkomst på tværs af 
folk med forskellig forældrebaggrund. Midterpersonen blandt 40-
årige fra akademikerhjem tjener 29 pct. mere end midterpersonen 
blandt 40-årige med ufaglærte forældre. Den tilsvarende forskel 
mellem midterpersoner med hhv. rige og fattige forældre er lidt hø-
jere, nemlig 35 pct. Her ser vi i øvrigt, at det tilsyneladende er vig-
tigere, at ens forældre har en god indkomst end en god uddannelse. 
Analysen afslører nemlig, at en anseelig andel af de personer, hvis 
forældre havde lav indkomst, selv får lav markedsindkomst, og en 
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del får slet ingen markedsindkomst. Denne tendens er langt min-
dre mellem personer med hhv. lavt- og højtuddannede forældre. 
Men uanset om sammenligningen gælder folk fra forskellige typer 
af hjem defi neret efter indkomst- eller uddannelsesniveau, konsta-
terer vi, at skatte- og velfærdssystemet bidrager til en væsentlig 
udjævning af forskellene. Ser vi nemlig på forbrugsmulighederne 
for midterpersonen blandt 40-årige med akademikerforældre, har 
hun eller han kun 17 pct. mere til forbrug efter skat og overfør-
selsindkomster end midterpersonen blandt personer med ufaglærte 
forældre. Den tilsvarende forskel mellem midterpersoner med hhv. 
rige og fattige forældre er lidt højere, nemlig 22 pct.

Den første konklusion er altså, at det danske skatte- og overfør-
selssystem er med til at gøre mulighederne for forbrug mere lige 
i forhold til et udgangspunkt – uligheden i markedsindkomsterne 
– som godt nok ikke er så ulige endda i Danmark. Den anden kon-
klusion er, at forskellene i levevilkår er langt større inden for grup-
per af personer med samme familiebaggrund, for så vidt angår 
forældreuddannelse og -indkomst, end disse forskelle er mellem 
grupper med forskellig familiebaggrund. Forskellene i forbrugs-
muligheder mellem personer fra ufaglærte hjem og akademiker-
hjem er langt mindre end mellem de af de ufaglærtes børn, som 
har klaret sig bedst som voksne, og de, som har klaret sig dårligst; 
og det helt tilsvarende gælder for akademikerbørnene.

I kapitel 4 undersøger professor Peder J. Pedersen indkomstmo-
biliteten i Danmark, ligesom han undersøger, i hvor høj grad stor 
afhængighed af indkomstoverførsler på et vist tidspunkt gør det 
sværere senere at blive og vedblive med at være selvforsørgende. 
Mobiliteten i markedsindkomster er relativt høj i Danmark; lidt 
mere overraskende er det måske, at mobiliteten er lige så høj for 
ikke-vestlige indvandrere som for danskere i dag, og faktisk var 
højere/bedre for 20 år siden, idet mobiliteten op var højere, mens 
mobiliteten ned var lavere for ikke-vestlige indvandrere. Indvan-
drermændene har i øvrigt en højere mobilitet både op og ned end 
indvandrerkvinderne.

For gruppen af danskere i øvrigt er risikoen for at vende tilba-
ge til stor afhængighed af overførselsindkomster desto mindre, jo 
mere udtalt en person i løbet af perioden har forladt afhængighe-
den af overførsler. Risikoen for tilbagefald er lavere i det sidste  end 
i det første af de tiår (hhv. 1993-04 og 1983-93), vi ser på. Ikke-
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vestlige indvandrere har en væsentlig større sandsynlighed for at 
gå tilbage til høj afhængighed af overførsler. På det område er 
udviklingen imidlertid positiv fra 1. til 2. periode og antyder med 
den anvendte indikator, at den gunstige konjunkturudvikling har 
haft større effekt for ikke-vestlige indvandrere end for andre, som 
i 1993 var afhængige af overførselsindkomster. I en mere detaljeret 
analyse finder vi, at hvis man først er kommet ud af stor afhæn-
gighed af overførsler, er den indkomstmæssige stabilitet større for 
gruppen danskere i øvrigt end for ikke-vestlige indvandrere.

For personer med dansk baggrund er overførselsafhængig-
heden målt på „antal år med høj afhængighed af overførsler“ 
stort set uændret i dag i forhold til i 1980’erne og begyndelsen af 
1990’erne.

Med hensyn til mulighederne for at komme fri af en afhæn-
gighed af overførselsindkomster gælder det som nævnt, at jo mere 
selvforsørgende en person senere er blevet, jo større er sandsyn-
ligheden for, at vedkommende vedbliver at være selvforsørgende. 
Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at selv om man var meget 
afhængig, så har man stort set lige gode chancer for at komme ud 
af det igen, hvis blot man i en periode bliver uafhængig nok: Der 
er ikke stor forskel på, hvor høj – eller lav – en tilbagefaldsrisiko 
en person har efter en økonomisk nedtur afhængigt af, hvor dyb 
nedturen var (dvs. hvor afhængig vedkommende var af det offent-
lige under nedturen).

I anden del af bogen analyserer lektor Henrik Jacobsen Kleven og 
professor Claus Thustrup Kreiner effektivitetsomkostningerne ved 
den omfordeling, der foregår via det danske skatte- og velfærds-
system. Først kortlægger de den faktiske beskatning af arbejde i 
Danmark, når alt medregnes.

Dette bliver gjort i følgende to situationer: 1) En person som 
går fra ledighed til beskæftigelse, altså fra at have 0 kroner i løn-
indkomst og til at tjene en given løn, hvor stor en andel af stig-
ningen i personens lønindkomst havner direkte eller indirekte i de 
offentlige kasser? Dette er deltagelsesskatten – den sammensatte 
deltagelsesskat. 2) Den anden situation, vi er interesseret i, er en 
beskæftiget person, som øger sin arbejdstid med en time: Hvor me-
get af lønnen for denne sidste time vil direkte eller indirekte havne 
i de offentlige kasser? Dette er den sammensatte marginalskat.
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Kleven og Kreiner fi nder, at de gennemsnitlige deltagelsesskat-
ter er 79 pct. generelt i Danmark, hvilket dækker over store varia-
tioner mellem forskellige indkomstgrupper, men først og fremmest 
mellem forskellige familietyper og aldersgrupper. De laveste ind-
komstgrupper har en deltagelsesskat på over 80 pct., mens de hø-
jeste indkomster har en på omkring 70 pct. Enlige forsørgere har 
i gennemsnit en deltagelsesskat på 83 pct., mens enlige forsørgere 
med lav indkomst – dvs. indkomst i de 15 laveste indkomstper-
centiler – har en på 90 pct. De sammensatte marginalskatter be-
gynder „lavt“, omkring 60 pct. for de lave indkomster, men stiger 
og ender omkring de 70 pct. for de højtlønnede.

Dette er – specielt i en international sammenhæng – høje skat-
tesatser, og det er nærliggende at undersøge, hvilke provenueffek-
ter så høje skatter faktisk har: Hvis en ekstra skatteopkrævning re-
ducerer den økonomiske aktivitet bl.a. gennem et mindre arbejds-
udbud, så får det offentlige en større andel af en mindre kage, og 
det kan både betyde et højere og et lavere skatteprovenu.

I kapitel 7 præsenterer Kleven og Kreiner en beregning af pro-
venueffekter, som eksplicit tager højde for den mekanisme. Prove-
nueffekterne afhænger både af, hvilken skat der er tale om, og af 
hvor i indkomsthierarkiet den ekstra beskattede indkomst befi nder 
sig; ændringer i nogle skattetyper har betydelige provenueffekter, 
mens der er andre ændringer, som ser ud til at have i bedste fald 
meget beskedne provenueffekter og muligvis endda negative effek-
ter på statens skatteindtægter. Det er derfor nærliggende at stille 
følgende spørgsmål: Givet det eksisterende skatte- og velfærdssy-
stem i øvrigt, hvor høje skal f.eks. marginalskatterne være for for-
skellige indkomstgrupper, før provenuet fra den pågældende skat 
begynder at falde? Beregningerne er behæftet med en betydelig 
usikkerhed, der først og fremmest stammer fra en usikkerhed om, 
hvor kraftigt folk reagerer på skatter – hvor meget de lader deres 
arbejdsudbud og indtjeningsiver påvirke af skat og i dette her til-
fælde af marginalskatten på deres indkomst. Et meget forsigtigt 
skøn, som kun regner med en beskeden reaktion, tilsiger, at der er 
en positiv provenueffekt af det sidste procentpoint marginalskat for 
alle i dagens Danmark, men at effekten er meget lille for de høje 
indkomster. Med andre ord, de sidste kroner, som staten i dag får 
i kassen via den marginale beskatning af høje arbejdsindkomster, 
er samfundsmæssigt set dyrt erhvervet. Når vi taler om de sidste 
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marginalskatter af de bedre indkomster, er situationen, at staten 
har udset sig en stor bid af en stor kage, men inden kæberne luk-
ker sig om kagen, er den blevet til en petitfour, og det offentlige 
ender med en stor bid af en meget lille kage.

Her er stof til eftertanke uanset ens politiske ståsted. Hvis man 
mener, at skattesystemet bør være mere proportionalt – mindre 
progressivt – så har man her et argument. Men hvis man omvendt 
mener, at folk, som tjener meget, også skal betale meget til det of-
fentlige, og at folk, der tjener rigtig meget, skal betale rigtig meget, 
så vil det formentlig genere en, at systemet ikke er særlig effektivt 
til netop at gøre dette – nok er skatten høj for dem, som tjener me-
get og rigtig meget, men nettoresultatet for de offentlige kasser er 
i bedste fald meget beskedent. Det er nærliggende at overveje, om 
ikke man skattemæssigt kunne komme efter de pågældende gode 
indtægter på en mere effektiv måde. Selv med uændret skattebyrde 
på de høje indkomster, ville der komme mere i de offentlige kas-
ser, hvis beskatningen skete samfundsmæssigt set mere effektivt, 
og alle ville kunne vinde herved. Politisk kunne man så slås om, 
hvad det ekstra provenu skulle bruges til: Generelle skattelettel-
ser, mere service, hurtigere gældsafvikling, eller hvad der nu har 
været fremme i den offentlige debat.

Som nævnt tidligere er indkomstligheden stor i Danmark i 
sammenligning med i andre lande. Noget af denne lighed kom-
mer antageligt fra skolesystemet og indirekte fra boligpolitik, re-
gionalpolitik, arbejdsmarkedets indretning og mange andre for-
hold. Men en meget betydelig del kommer direkte eller indirekte 
fra skatte- og velfærdssystemet. I bogens sidste bidrag analyserer 
de to forskere forskellige hjørner af det danske skatte- og velfærds-
system med henblik på at kortlægge prisen på lighed – eller rettere 
priserne på lighed i systemet. I et så kompliceret og sammensat sy-
stem som det danske kommer de omfordelende bidrag fra mange 
dele af skatte- og velfærdssystemet, og der er derfor ikke én pris 
på lighed, men mange, alt efter hvilket instrument eller hvilken 
politik som leverer varen.

En række forskellige velfærdsprincipper er i dag indeholdt i 
dette system og bidrager dermed til den lighed, vi kan observere 
i det danske samfund. Ved at foretage små ændringer af systemet 
i bestemte retninger, f.eks. lidt mere universel eller lidt mere mål-
rettet omfordeling, afsløres det, hvilken pris på lighed der gælder 
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i det eksisterende velfærdssystem, hvis man bruger netop dette 
og hint omfordelingsprincip. Forskerne undersøger omfordelin-
gen til en række forskellige målgrupper via en række forskellige 
„håndtag“ i det eksisterende skattesystem. Effekten vurderes ud 
fra, hvor meget det samlet koster gruppen med middel- og høje 
indkomster, at der omfordeles én krone ekstra til gruppen med de 
laveste indkomster – de „fattige“ – inden for en given målgruppe. 
Omkostningerne kommer fra det afl edte lavere arbejdsudbud for 
alle dem, som oplever en skattestigning i forbindelse med fi nan-
sieringen af omfordelingen.

Hovedresultatet er, at universel omfordeling er den dyreste 
måde at hjælpe fattige på, og jo mere målrettet omfordelingen 
sker, jo billigere kan det gøres; men jo snævrere en gruppe får så 
til gengæld også glæde af omfordelingen, og i den forstand kan 
man ikke sige, hvad der er bedst, det afhænger af ens politiske 
præferencer. Omfordeling kun til fattige i beskæftigelse, kun til 
enlige forsørgere i beskæftigelse osv. er nogle af de kendte politi-
ske principper, som der beregnes en pris på omfordeling for med 
udgangspunkt i det eksisterende skatte- og velfærdssystem.

Den nævnte lille ændring af systemet i en given retning kan op-
fattes både som en lille stigning i og en lille reduktion af omforde-
lingen fra folk med almindelige og høje indkomster til en bestemt 
gruppe „fattige“, hvilket understreger en meget vigtig egenskab 
ved resultaterne. De afslører nemlig priserne på lighed i det eksi-
sterende skatte- og velfærdssystem, og dermed afsløres de vægte, 
som systemet i praksis tillægger forskellige omfordelingsprincip-
per, f.eks. „til alle fattige“ vs. „til fattige i job“. Hvis der påføres 
middel- og højindkomstgrupperne et tab på 4 kroner for hver kro-
ne, som en given lavindkomstgruppe modtager netto i omfordelen-
de ydelser, mens tabet kun er 2 kr. for hver krone, som omfordeles 
til en anden lavindkomstgruppe, så viser det, at systemet lægger 
størst vægt på det princip, som tilgodeser den første gruppe. Man 
kunne nemlig ændre lidt på omfordelingen; bruge det første prin-
cip lidt mindre og det andet lidt mere. Det ville påføre dem, som 
betaler, et mindre tab. Når det ikke sker, afslører det, at det første 
princip vægter mere end det andet i omfordelingspolitikken; præ-
cis dobbelt så meget i dette her eksempel. Beregningerne giver 
således anledning til en liste, som viser, hvilke omfordelingsprin-
cipper som prioriteres højest.
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Øverst på listen står omfordeling til lavindkomstpersoner i al-
mindelighed, uafhængigt af om de arbejder, er enlige forsørgere, 
eller andre forhold. Det danske skatte- og velfærdssystem er gan-
ske rigtigt overvejende universalistisk.

På andenpladsen kommer omfordeling via to grupper, som 
vægtes stort set lige højt, lidt afhængigt af de præcise forudsæt-
ninger for beregningerne. De to grupper enlige forældre og be-
skæftigede personer. Herefter følger omfordeling via indvandrere. 
Omfordeling via enlige forældre i arbejde og via indvandrere i ar-
bejde vægtes til gengæld meget lavt.

Listen kan også fortolkes som en rangordning af, hvor man får 
mest omfordeling for pengene: jo længere nede på listen et princip 
står, jo mere omfordeling til „fattige“ får man for et givet budget, 
hvis man bruger dette princip. Mere for pengene, men ikke mere 
af det samme! Omfordelingen sker nemlig til forskellige grup-
per, også forskellige grupper blandt de „fattige“. Man kan derfor 
ikke direkte sammenligne det med f.eks. „mere miljø for penge-
ne“, idet der i miljøsammenhæng ofte er tale om valg mellem en 
række miljøforbedringer, som man lige gerne vil have gennem-
ført, hvorfor det er oplagt at begynde med det billigste eller med 
det projekt, hvor pengene rækker længst. Hvilken persongruppe, 
som bør tilgodeses af omfordelingen, er i høj grad et spørgsmål 
om politisk smag, og derfor kan det meget vel være, at man fore-
trækker én type omfordeling frem for en anden og billigere mo-
del, hvis den foretrukne model opfattes som f.eks. mere fair eller 
på anden måde tillægges politisk betydning. Men netop derfor er 
det meget nyttigt at vide, hvad forskellige omfordelingspolitikker 
koster, hvilket er det, vi her har bidraget med.

Alle bogens analyser bidrager til at beskrive funktion og konse-
kvenser af den komplekse „maskine“, som vores skatte- og vel-
færdssystem er. Vi kommer af princip ikke med politiske anbefa-
linger. I en ideel verden fordrer politiske anbefalinger både faktu-
el viden og politiske præferencer, og vores ambition har været at 
bidrage med det første. Specielt når emnet er relativt kompliceret, 
som her det danske skatte- og velfærdssystem, så vil alene det at 
skaffe og almengøre faktuel viden ofte kunne inspirere til en po-
litisk proces eller tilføre en allerede igangværende politisk proces 
fælles referencer.



Det er vores opfattelse, at de resultater, som her er fremlagt, 
vil kunne bruges bredt af det politiske liv uafhængigt af politiske 
præferencer. Uanset om man er til høje eller lave skatter, til en stor 
eller lille offentlig sektor, så har man en fælles interesse i, at sy-
stemet er effektivt og fungerer efter hensigten, løser de opgaver, 
som man gerne vil have, det skal løse osv. Og selv om vi i første 
del af bogen fandt mange eksempler på, at systemet virker efter 
den annoncerede hensigt, bidrager til at skabe mere lige mulighe-
der for forbrug, og at der er betydelig indkomstmobilitet og mu-
lighed for at vende tilbage til selvforsørgelse efter stor afhængig-
hed af det offentlige osv., så fandt vi også eksempler på eksklusion 
fra arbejdsmarkedet af grupper med lav produktivitet, ligesom vi 
i bogens anden del fandt klare tegn på effektivitetsproblemer på 
fi nansieringssiden.
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