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4     VI DER BOR I DANMARK

Rockwool Fondens Forskningsenhed (RFF) 
har nu igennem snart 25 år på baggrund 
af finansiering fra Rockwool Fonden gen-
nemført en lang række forskningsprojek-
ter, der har afdækket væsentlige sider af 
danskernes hverdagsliv. Resultaterne er 
blevet formidlet i et stort antal publikati-
oner, og vi får dagligt spørgsmål om, hvor 
man kan finde informationer om de for-
skellige emner.

I Vi der bor i Danmark søger vi nu at 
skabe et lettilgængeligt overblik over vo-
res fælles dagligdag baseret på forskning 
i RFF suppleret med data fra offentligt 
tilgængelige kilder. Det sker så også med 
det sigte at formidle et indblik i, hvor man 
kan søge uddybende oplysninger i RFF’s 
mange bøger. Bogen har karakter af aktu-
elt tidsbillede, og alle aktualitetsprægede 
oplysninger er søgt ajourført, så de ligger 
så tæt op ad udgivelsestidspunktet som 
muligt. For at man lettere kan forstå den 
aktuelle situation, er bogen desuden rig 
på sammenligninger bagud i tid, der bli-
ver givet med et perspektiverende sigte.

Det er målet, at bogen skal give et 
indblik i, hvem danskerne er. Hvordan 
vi bor, hvordan befolkningstallet udvik-

ler sig, hvordan vi arbejder og uddanner 
os, hvordan vi beskattes, og hvordan vi 
oplever det samfund, vi lever i. 

Ved forberedelsen af bogen vil jeg – ud 
over min medforfatter, formidlingschef ved 
enheden, cand.mag. Bent Jensen – især 
takke forskningsassistenterne stud.polit. 
Johannes K. Clausen, stud.polit. Kristof-
fer Glavind, stud.polit. Maja Appel Niel-
sen og stud.polit. Helene Regitze Lund 
Wandsøe, der har stået for bogens figu-
rer og tabeller, indsamlet en lang række 
data og udført datatjek. 

Professor Jørgen Goul Andersen, Aar-
hus Universitet, har gennemført det store 
arbejde med tilrettelægning, gennemfø-
relse og analyse af den interviewundersø-
gelse, der gjorde det muligt at ajourføre 
tidligere fremstillinger af borgernes for-
hold til landets love. 

Undersøgelsen, her gengivet i kapitel 
12, blev foretaget i februar 2010 og in-
deholder dermed helt opdaterede oplys-
ninger om vores lovmoral. 

Ud over de ovenfor nævnte har en ræk-
ke forskere og eksperter fra forskningsen-
heden eller med tilknytning til RFF læst 
med på manuskriptet. Her vil jeg takke 
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professor, dr.polit. Poul Chr. Matthies-
sen for at have kommenteret de første 
to kapitler, professor Nikolaj Malchow-
Møller har kommenteret kapitel 3, 4, 5, 
8 og 14 og ph.d. Hans Hansen kapitel 8, 
mens RFF-forskerne Lars Højsgaard An-
dersen, Signe Hald Andersen, Jens Bon-
ke, Camilla Hvidtfeldt, Claus Larsen og 
Marie Louise Schultz-Nielsen alle har væ-
ret gennem ét eller flere kapitler. Ved be-
stræbelserne på at produktudvikle bogen 
har sektionschef Vibeke Munch Kofoed 
hjulpet os med mange gode kommentarer 
og forslag til justering af det oprindelige 
manuskript, ligesom sekretær Birgit Kri-
stensen har læst og kommenteret i rollen 
som den uhildede testlæser.

I Danmarks Statistik har kontorchef 
Isak Isaksen og assistent Hans Christian 
Folkmann, Interviewerservice, på kompe-
tent vis bistået ved den praktiske gennem-
førelse af den survey, der ligger til grund 
for omtalen af borgernes lovmoral. Af-
delingsbibliotekar Iben Overgaard, lige-

ledes Danmarks Statistik, har på effektiv 
og hjælpsom vis fremskaffet den sekun-
dærlitteratur, vi har inddraget ved udar-
bejdelsen af bogen. I det hele taget ville 
den samfundsvidenskabelige forskning 
være ilde stedt uden den datarigdom, of-
fentligheden har adgang til hos den cen-
trale statistikproducent.

I forhold til vores udgiver, Gyldendal 
Fakta ved daværende direktør Lars Boes-
gaard og produktionsmedarbejder Erik 
Justesen, kan jeg konstatere, at den ven-
lige, tålmodige og kompetente bistand, 
vi er vant til at modtage derfra, også har 
gjort sig gældende ved denne udgivelse. 

Bogens æstetiske udtryk er blevet vare-
taget af fotograf Stig Stasig og grafisk de-
signer Kim Lykke.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke 
Rockwool Fonden med dens bestyrel-
sesformand Tom Kähler og direktør Elin 
Schmidt for en altid stor og usvækket in-
teresse for Enhedens arbejde – også ved 
tilblivelsen af denne bog.
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1. Hvor mange er vi?
Hvad vil være mere nærliggende end at indlede en beskrivelse af 

danskerne med en oversigt over befolkningens størrelse, aldersfordeling 

og andre såkaldt demografiske karakteristika? 
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Demos er græsk og betyder folk. Demo-
grafien eller befolkningslæren beskæftiger 
sig som videnskab med en given befolk-
nings størrelse, dens sammensætning og 
ændringer i denne samt de forhold, der har 
indflydelse på befolkningens udvikling. I 
dette kapitel vil vi betragte danskerne ud 
fra en demografisk tilgang.

I Danmark lever der godt 5,5 millio-
ner mennesker i 2010. Ca. 100 år tidligere 
– i år 1900 – var der omkring 2,5 millio-
ner danskere og endnu 100 år tilbage ca. 
900.000. Vi ser med andre ord lidt mere 
end en fordobling siden begyndelsen af 
1900-tallet og en seksdobling over en pe-
riode på 200 år. Så stærk en vækst vil der 
næppe komme i de næste 100 til 200 år.

1.1. Fødselstallet gik ned

I anden halvdel af 1900-tallet gik fødsels-
tallet dramatisk ned i hele Europa, og det 
samme skete i Danmark.

Endnu omkring 1945 fik danske kvin-
der gennem deres fødedygtige alder (15-49 
år) i gennemsnit tre børn. Men fra midten 
af 1960’erne faldt tallet stærkt for i 1983 
at nå bunden med 1,4. Dette år blev der 
født godt 50.000 danskere, hvilket er det 
laveste antal fødte i 1900-tallet. 

Faldet i kvindernes børnefødsler – og-
så kaldet fertiliteten – indledtes allerede 
i slutningen af 1800-tallet, i en tid hvor 
kvinderne i gennemsnit fik over fire børn. I 
1920’erne og -30’erne opstod der ligefrem 
en bekymring for, at den danske stamme 
var ved at visne. Under Anden Verdens-
krig vendte udviklingen. Året efter den 
tyske besættelse bevægede fødselskurven 
sig pludselig stejlt opad, og den fortsat-
te med at stige indtil ca. ni måneder efter 
befrielsessommeren.

I 1946 fødtes der 96.000 børn, og der 
er aldrig hverken før eller siden født så 
mange på et år. 

Derpå skete der et fald frem mod 1950, 
hvorefter fertiliteten stabiliserede sig på et 
niveau omkring 2,5 barn pr. kvinde indtil 
midten af 1960’erne.

Når tallet fra midten af 1960’erne gik 
ned, hang det først og fremmest sammen 
med, at mange gifte kvinder nu blev på ar-
bejdsmarkedet, efter at de havde fået det 
første barn, bl.a. som følge af en stærk ef-
terspørgsel efter arbejdskraft. Da mange 
af kvinderne kun havde en ringe eller in-
gen uddannelse, blev de overvejende an-
sat i ufaglærte job i industrien eller den 
offentlige sektor. 

I begyndelsen var mange kvinder på 
deltid, men efter 1980’erne har ansæt-
telser på deltid blandt kvinder været ha-
stigt faldende. I dag er langt de fleste kvin-
der tilbage på fuld tid, når børnene kom-
mer i skole.

En stor børneflok harmonerede ikke 
med et hektisk arbejdsliv, hvor begge 
forældre arbejdede ude.

Ideen om økonomisk og social lighed 
mellem kvinde og mand blev også stærkere 
udviklet i tiden efter 1960. Denne opfat-
telse af kvinders rettigheder og identitet 
blev formidlet via den væsentligt øgede 
deltagelse på arbejdsmarkedet og et hur-
tigt stigende uddannelsesniveau. 

En stor børneflok harmonerede i det 
hele taget ikke med et hektisk arbejdsliv, 
hvor begge forældre arbejdede ude. I prak-
sis blev det muligt at undgå uønskede gra-
viditeter gennem de nye præventionsmid-
ler som spiralen og ikke mindst p-pillen, 
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der kom til landet i 1966. Skulle det alli-
gevel gå galt, indførte Folketinget i 1973 
fri abort indtil den 12. graviditetsuge.

Siden midten af 1980’erne er fødsels-
tallet igen gået op. Det fremgår af FIGUR 

1.1., at i 1990 var den samlede fertilitet 
1.680.1 I 2000 var den steget til 1.770 og 
i 2009 til 1.842. Tallet er nu klart over det 
europæiske gennemsnit, og det antyder, 
at faldet frem til 1983 delvis skyldtes, at 
nogle graviditeter blot blev udskudt og 
ikke aflyst. 

Alligevel vil befolkningstallet på længe-
re sigt gå ned, hvis der ikke sker en positiv 
nettoindvandring, dvs. at der er flere ind- 
end udvandrere. Hver kvinde skal således i 
gennemsnit i de udviklede lande føde 2,05 
barn, for at befolkningen kan holde samme 
størrelse. Dermed er det ikke nok, hvis hver 
kvinde, som i dag, føder 1,84 barn i løbet 
af sin fertile (fødedygtige) alder. 

At den såkaldte erstatningsrate, dvs. det 
fødselstal, der holder befolkningen på et 
uændret niveau, ikke kun lige er 2 børn 
pr. kvinde, er betinget af, at nogle kvin-
der dør, inden de har levet hele deres for-
plantningsdygtige liv. Desuden fødes der 
en anelse flere drenge end piger.

1.2. Den gennemsnitlige levetid gik op

Samtidig med at der blev født færre børn, 
steg danskernes middellevetid. I de fem 
år fra 1901 til og med 1905 lå middelle-
vetiden på 53 år for en nyfødt dreng og 
56 år for en pige. Omkring 1945 kunne 
en nyfødt dreng i gennemsnit se frem til 
at blive 68 år, en pige 70 år. I dag er tal-
lene 77 og 81 år.2 

Når middellevetiden steg mere i første 
halvdel af 1900-tallet end i sidste, hang 
det især sammen med, at børnedødelig-

DEN FRI ABORT

Folketinget indførte efter en intens og 

langvarig offentlig debat den fri abort i 1973. 

Antallet af aborter lå højst i begyndelsen af 

perioden og blev både opgjort i absolutte 

tal og i antal aborter pr. 1.000 kvinder 

mindre i takt med udbredelsen af effektive 

præventionsmidler. Alligevel blev der i 2009 

foretaget mere end 16.000 aborter, hvilket 

kan sammenholdes med antallet af fødsler 

i 2009, der lå på knap 63.000. Man kan i 

øvrigt bemærke, at aborterne steg svagt 

mellem 2005 og 2009.

Også før 1973 blev der naturligvis gennemført 

aborter, enten legale af helbredsmæssige 

eller sociale årsager, eller illegale.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Note: Den generelle abortkvotient er en betegnelse for antallet 

af legale aborter pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. 

Aborter Generel abortkvotient

1975 27.884 23,7

1985 19.919 15,6

1995 17.386 13,4

2005 15.295 12,4

2009 16.205 12,9
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heden, der endnu omkring år 1900 var 
høj, blev væsentligt mindre i tiden mel-
lem 1900 og 1950. Det skyldtes en kom-
bination af bedre levevilkår, bedre hygi-
ejne ved forarbejdningen og opbevarin-
gen af levnedsmidler samt forbedringer af 
sundhedsvæsenet og den medicinske tek-
nologi. Var man fx blevet 40 eller 50 år, 
ændrede den resterende forventede leve-
tid sig ikke så meget gennem 1900-tallet. 

Når danske familier tilbage i 1800-tal-
let og tidligere fik mange flere børn, hang 
det også sammen med den dengang hø-
je børnedødelighed. Hvis man skulle væ-
re sikker på, at mere end ét barn – eller i 
værste fald slet intet – voksede op, skul-
le man ”forsikre” sig ved at få flere børn. 
I fraværet af sociale sikringssystemer var 
det således de voksne børn, der forsørge-
de forældrene, når de blev gamle.

Selv om tallene er høje set i forhold 

til de historiske data, klarer Danmark sig 
dog ved en international sammenligning 
relativt dårligt, hvad angår gennemsnitlig 
levealder. For mænds vedkommende top-
per Island med et gennemsnit på 80 år, 
og i Japan har en nyfødt pige udsigt til at 
leve i 86 år. I vores nabolande Sverige og 
Norge lever både mænd og kvinder læn-
gere end i Danmark. I EU var den gen-
nemsnitlige levealder for en nyfødt dreng 
76,0 år og for en pige 82,2 år i 2007.

1.3. Ændret aldersfordeling

Kombinationen af faldende fødselstal og 
stigende levealder har ført til en væsent-
ligt anden aldersfordeling i befolkningen. 

Det er illustreret i FIGUR 1.2., der vi-
ser befolkningens aldersfordeling i 1850, 
1901, 1950 og 2009. Kvinder og mænd 
er opgjort hver for sig.

I 1850 ser vi den klassiske pyramide-

Note: Den samlede fertilitet er det antal levendefødte, som 1.000 kvinder ville føde i løbet af den fertile periode (15-49 år), hvis alle levede 

til 50 års alder, og de i hver aldersklasse fødte netop så mange børn som angivet ved årets fertilitetskvotienter, dvs. antal fødsler pr. år pr. 

1.000 kvinder i de fertile aldersklasser. Den samlede fertilitet er det mest præcise og mest brugte mål for fertiliteten.

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 1.1. Samlet fertilitet, 1983-2009.



Figur 1.2. Farvel til befolkningspyramiden. Danskernes aldersfordeling i år 1850, 1901, 1950 og 2009.



Kilde: Danmarks Statistik.
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form for den slags aldersfordelinger. Der 
er mange børn og unge i bunden af pyra-
miden, og den spidser klart til mod top-
pen, efterhånden som årgangene falder 
fra. Der er meget få personer over 80 år. 
Når vi skriver, at fordelingen er klassisk, 
hænger det sammen med, at denne for-
deling kunne genfindes i alle førmoderne 
samfund med en stor naturafhængighed.

I 1901 har vi bevaret formen ret ufor-
andret, og endnu i 1950 kan vi med no-
gen ret hævde omridset af en pyramide-
form, selv om små årgange fra 1920’er-
nes og -30’ernes krisedanmark er med 
til at bryde formen i bunden. Der er og-
så kommet relativt flere i aldersgrupper-
ne over 50 år.

Knap 60 år senere finder vi så et helt 
andet mønster. Antallet af individer i de 
yngste årgange er klart mindre end i fx 
aldersgruppen 40-49-årige. Det afspej-
ler igen dels et lavt antal fødsler, dels en 
lav dødelighed blandt individer i alle ti-
årsgrupperinger indtil 60-70-årsalderen. 

Den længere levealder slår igennem i 
det forholdsvis store antal individer over 
80 år. Blandt de ældre er der relativt flest 
kvinder, hvilket afspejler den længere gen-
nemsnitlige levealder for kvinder.

Danmark tilhører i dag de lande i Euro-
pa, der er beboet af ”gamle befolkninger”. 
Med dette menes befolkninger, som har 
en lille andel af børn og unge under 15 
år og en stor andel af ældre over 60 år.

Andelen af danskere i den mest er-
hvervsaktive alder, dvs. de 15-59-årige, vil 
falde svagt i de næste 20 år, mens andelen 
af ældre nærmest vil fordobles. I år 2030 
vil der for hver tre i de mest erhvervsakti-
ve aldre være to over 60 år. Man taler om, 
at ældrebyrden vil stige. Ældrebyrden an-

giver antallet af ældre (her defineret som 
over 60-årige) i pct. af antallet i den er-
hvervsaktive alder, her defineret som de 
15-59-årige. 

Udviklingen i antallet af over 60-årige 
som andel af den samlede befolkning i pe-
rioden fra 1960 til 2010 fremgår af FIGUR 

1.3. Det ses, at andelen steg fra lidt over 15 
pct. i 1960 til 22-23 pct. omkring 2010. 

Danmark tilhører i dag de lande i 
Europa, der er beboet af ”gamle 
befolkninger”. Med dette menes 
befolkninger, som har en lille andel 
af børn og unge under 15 år og en 
stor andel af ældre over 60 år. Især er 
andelen af danskere over 80 år steget 
relativt meget.

Danmark følger en almindelig tendens 
i de udviklede lande. Overalt i Europa be-
kymrer regeringer sig: Hvordan skal man 
kunne opretholde velfærdssamfundet og 
den samfundsmæssige dynamik med en 
skrumpende arbejdsstyrke og et stigende 
antal ældre?

Disse ældre er på pension, der overve-
jende betales af offentlige kasser, og de al-
lerældste har ofte omkostningstunge hel-
bredsproblemer, særligt i form af kræft 
og hjerte- og kredsløbssygdomme, som 
især forekommer i den senere del af livet. 
Samtidig er skatteevnen væsentligt min-
dre end i den erhvervsaktive befolkning.

På globalt plan vil de lave fødselstal i 
den udviklede verden i kombination med 
fortsat høje fødselstal i de mindre udvik-
lede lande betyde en omfattende forskyd-
ning i fordelingen af verdensbefolkningen. 

FN skønner, at omkring 85 pct. af ver-
dens befolkning i 2050 vil bo i de min-
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dre udviklede lande, der vil stå for 97 pct. 
af befolkningstilvæksten fra 2010 til 2050. 
Det vil yderligere aktualisere vandringer-
ne fra de fattige lande mod de rige, hvil-
ket vi for Danmarks vedkommende tager 
op i afsnittene nedenfor.

1.4. Flere i Danmark er født i udlandet

Antallet af indbyggere påvirkes også af ind-
vandringen til Danmark. FIGUR 1.4. viser den 
samlede ind- og udvandring siden Anden 
Verdenskrig og omfatter såvel danske som 
udenlandske statsborgere. Den røde kur-
ve viser nettoindvandringen, dvs. forskellen 
mellem ind- og udvandringen. 

I 1950’erne, fremgår det, var der flere 
ud- end indvandrere. Tiden var gennem-
gående præget af en høj arbejdsløshed. 
Især havde udkantsområderne i fx Nord- 
og Vestjylland problemer med svigtende 
beskæftigelse.

I 1960’erne var der højkonjunktur. In-
dustrien efterspurgte mere arbejdskraft, 
end der var til rådighed i landet, og i slut-
ningen af tiåret var der for første gang et 
større indvandringsoverskud. 

Med oliekrisens udbrud i efteråret 1973 
og en stigende arbejdsløshed kom igen et 
kortvarigt indvandringsunderskud, da ef-
terspørgslen efter fremmed arbejdskraft næ-
sten forsvandt over en nat. Indvandrings-
underskuddet var også betinget af et stop 
for indvandring af arbejdskraft fra lande 
uden for EF og de nordiske lande for at 
beskytte danskernes beskæftigelse. 

Efter midten af 1970’erne har der imid-
lertid med undtagelse af et enkelt kalen-
derår været et indvandringsoverskud, der 
i nogle år var ret betydeligt. Nu byggede 
indvandringen på flygtningereglerne og 
retten til familiesammenføring, hvor især 
mange indvandrere fra mindre udviklede 

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 1.3. Pensionistboomet. Andelen af plus 60-årige er vokset mærkbart siden 1960.
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Figur 1.5. Mange flere ikke-vestlige indvandrere siden 1980.

Anm. Vestlige lande omfatter: Norden, EU-lande samt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, 

USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande inkluderer alle andre lande.

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 1.4. Flere indvandrere end udvandrere. Ind- og udvandring til Danmark, 1946-2009.

Kilde: Danmarks Statistik.

Antal personer
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lande blev familiesammenført i Danmark 
med en ægtefælle fra hjemlandet. En me-
get liberal flygtningelov fra 1983 må an-
tages at have bidraget til denne proces.

Indtil midten af 1960’erne foregik 
vandringerne til og fra Danmark næsten 
udelukkende mellem os og de udviklede 
lande i Vesteuropa og Nordamerika. Ef-
ter slutningen af 1960’erne ændrede van-
dringerne karakter, hvilket for perioden si-
den 1980 fremgår af FIGUR 1.5. I figuren 
er indregnet ”efterkommere”, dvs. børn 
født af indvandrere i Danmark.3

I begyndelsen af 2000-tallet ændrede 
indvandringen sig igen. Antallet af flygt-
ninge og familiesammenførte blev begræn-
set med stramninger i den lovgivning, der 
regulerer indvandringen til Danmark. 

Efter midten af 1970’erne har der været 
et indvandringsoverskud, der i nogle 
år var ret betydeligt. 

Arbejdskraftindvandringen tog samtidig 
til som følge af bedre konjunkturer, lem-
pelser i lovgivningen særligt med hensyn til 
indvandringen af kvalificeret arbejdskraft 
og som følge af, at 12 nye lande – primært 
fra Østeuropa – blev medlem af EU i 2004 
og 2007. Udvidelsen af EU gav mulighed 
for en friere indvandring af arbejdskraft 
fra disse lande. I maj 2009 blev de sidste 
begrænsninger for indvandringen af ar-
bejdskraft fra de nye EU-lande ophævet.

En opgørelse foretaget af Rockwool 
Fondens Forskningsenhed i 2009 viste, 
at antallet af østeuropæiske arbejdere på 
det danske arbejdsmarked steg fra 10.000 
i 2003 til knap 30.000 i 2007. I 2007-tal-
let er indregnet godt 6.000 pendlere, dvs. 
personer, der regelmæssigt rejser fra Øst-

europa til Danmark for at arbejde og til-
bage. Tallet er opgjort på en gennemsnit-
lig hverdag i 2007.

60 pct. af indvandrerne fra Østeuro-
pa kommer fra Polen og omkring 20 pct. 
fra Estland, Letland og Litauen. Disse 
vandringer fra Østeuropa mod Danmark 
forklarer en væsentlig del af det stigende 
indvandringsoverskud mod slutningen af 
perioden, se figur 1.4. 

I 2010 udgjorde indvandrere og efter-
kommere 9,8 pct. af befolkningen; ind-
vandrere og efterkommere fra ikke-vest-
lige lande 6,6 pct.

Vestlige indvandrere er indvandrere 
fra Norden, EU-lande,  Andorra, Liech-
tenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, 
Vatikanstaten, Canada, USA, Australi-
en og New Zealand. Alle andre lande er 
ikke- vestlige.

I modsætning til tidligere er der lige 
nu stort set ingen forskel på danske og 
ikke-vestlige kvinders fertilitet. Det kan 
være udtryk for en gradvis tilpasning til 
danske kvinders fertilitetsmønstre, måske 
betinget af en større arbejdsmarkedsdel-
tagelse og et højere uddannelsesniveau. 
Faldet i fertilitet hænger imidlertid sand-
synligvis også sammen med 24-års reglen 
og det såkaldte tilknytningskrav, som blev 
indført i 2000.

 
I 2010 udgjorde indvandrere 
og efterkommere 9,8 pct. af 
befolkningen; indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande 
6,6 pct.

Tilknytningskravet har siden 2002 be-
tydet, at en herboende og en udlænding 
samlet set skal have større tilknytning til 
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Kilde: Danmarks Statistik.

Figuren sammenligner danskeres og ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres 

aldersfordeling i 2009: Indvandrerne er med til at forynge befolkningen. 

Selv om de første ikke-vestlige indvandrere kom til landet som 20-30-årige i slutningen af 

1960’erne, er der få over 60 år. Og bl.a. som følge af en fertilitet, der indtil for få år siden var 

noget højere end danskeres, er der relativt flere 0-19-årige blandt ikke-vestlige indvandrere 

og efterkommere end blandt danskere. 

Danmark end til udlændingens hjemland 
for at kunne opnå familiesammenføring 
i Danmark. 24-års reglen er fra 2002 og 
betyder, at det først er muligt at blive fa-
miliesammenført med en udenlandsk æg-
tefælle, når begge ægtefæller er fyldt 24 
år. Disse bestemmelser har haft håndfa-
ste konsekvenser for ægteskabsmønstret 
for ikke-vestlige indvandrere og efterkom-
mere. De udsætter simpelthen ægteska-
bet til senere i livet, i modsætning til tid-
ligere, hvor de blev gift i en – i forhold til 
danskere – meget ung alder. I 1993 var 

eksempelvis 69 pct. af ikke-vestlige kvin-
der under 30 år gift. I 2008 var det tilsva-
rende tal 32 pct.

Denne effekt forklarer sandsynligvis 
en hel del af den faldende fertilitet blandt 
ikke-vestlige kvinder, idet mange fødsler 
kun bliver udskudt nogle år. Fremtiden 
vil afgøre, hvad den varige effekt bliver.

1.5. Befolkningen vil vokse frem til 2050

Indvandringsoverskuddet er en af årsa-
gerne til, at Danmarks Statistik i sine pro-
gnoser forudser, at befolkningen fortsat 

TO ALDERSSAMMENSÆTNINGER
Danskeres samt ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres aldersfordeling, 2009.
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vil vokse svagt. Et fødselsoverskud på lige 
nu i omegnen af 10.000 om året bidrager 
også til væksten.

Hele befolkningen forventes at vokse 
fra de nuværende 5.544.0004 til 6.034.000 
i 2050, hvilket svarer til en stigning på 9 
pct. Antallet af personer med dansk bag-
grund vil stige frem til år 2035 og deref-
ter falde svagt indtil 2050. En stor del af 
væksten vil dermed komme fra indvandre-
re og deres efterkommere, især fra ikke-
vestlige lande. I 2050 ventes det, at om-
kring 10-12 pct. af befolkningen vil have 
en ikke-vestlig baggrund, afhængigt af om 
ikke-vestlige efterkommeres børn regnes 
med i denne population.

Udviklingen mod et stigende antal ind-
vandrere og efterkommere er ikke et sær-
ligt dansk fænomen i en verden på van-
dring. I lande som Holland, Storbritanni-
en og Sverige har andelen af ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere passeret 10 
pct. af befolkningen. 

1.6. Sammenfatning

Befolkningen ændrer sig kun langsomt i 
antal. Fødsler og indvandring overgår kun 
svagt dødsfaldene. Det lave fertilitetsni-
veau i kombination med stadig længere 
levealder bevirker, at gennemsnitsalde-
ren vokser, og især i de kommende år vil 
der blive et stort antal ældre i forhold til 
danskere i arbejdsstyrken. 

Det vil give problemer for velfærds-

samfundets langsigtede finansiering, med-
mindre politikerne vælger at hæve skatte-
trykket, der, som det vil fremgå af kapitel 
9, allerede er blandt de højeste i verden. 

Eller også må der nedjusteres i dan-
skernes forventninger til, hvad den offent-
lige sektor kan tilbyde dem. Mange ydel-
ser må formentlig alene målrettes mod de 
mest trængende grupper. En mulighed var 
desuden at arbejde mere i de år, vi er på 
arbejdsmarkedet, eller at forlænge antal-
let af år på arbejdsmarkedet.

Noter

1. Den samlede fertilitet er det antal levendefødte, som 
1.000 kvinder ville føde i løbet af den fertile periode 
(15-49 år), hvis alle levede til 50 års alder, og de i hver 
aldersklasse fødte netop så mange børn, som angivet 
ved årets fertilitetskvotienter, dvs. antal fødsler pr. år 
pr. 1.000 kvinder i de fertile aldersklasser. Den samle-
de fertilitet er det mest præcise og mest brugte mål for 
fertiliteten.

2.  Til sammenligning var danskernes middellevetid at 
dømme ud fra udgravninger af kirkegårde omkring 30 
år i middelalderen – vel at mærke, hvis de havde over-
levet de første farlige tre leveår. Mænd blev dengang i 
gennemsnit lidt ældre end kvinder. Det hang bl.a. sam-
men med, at mange kvinder døde i barselssengen, el-
ler som et samtidigt albansk ordsprog formulerede det: 
En kvindes grav står altid åben. Når kvinder i dag bli-
ver noget ældre end mænd, skyldes det, at mænd ofte-
re har en mere usund levevis – med mange cigaretter 
og et højt alkoholforbrug – end kvinder.

3.  Danmarks Statistik definerer en efterkommer som en 
person født i Danmark af forældre, som begge (eller 
den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den an-
den) er indvandrere eller efterkommere. Hvis der ikke 
findes oplysninger om nogen af forældrene, og perso-
nen er udenlandsk statsborger, opfattes personen som 
efterkommer.

4.  







2. Hvordan og med 
hvem bor vi?
I dette kapitel vil vi se nærmere på befolkningens måde at bo på, 

herunder om der er sket en social opsplitning af boligkvartererne 

gennem de seneste 20 til 25 år. Bor de rige i stigende grad dør om dør 

med andre rige? Og de fattige dør om dør med andre fattige?
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Danskernes måde at leve sammen på in-
den for husstanden har ændret sig radikalt 
siden Anden Verdenskrig. Når de politiske 
partier indtil slutningen af 1960’erne i da-
tidens valgkampe eksempelvis skulle appel-
lere til befolkningens gunst med valgplaka-
ter og -annoncer, var emnet ofte kernefami-
lien: en visualisering af en udearbejdende 
far, en hjemmegående mor og to børn. 

Partierne lovede så dette ideal af en 
familie guld og grønne skove, hvis blot 
vælgerne stemte på dem. 

FIGUR 2.1. viser, at glansbilledet havde 
afsæt i virkeligheden – om ikke andet i den 
forstand, at kernefamilien med far, mor og 
børn var den mest udbredte samlivsform. 

I 1950 udgjorde husstande med mere 
end 2 personer næsten 60 pct. af alle hus-
stande. Mindre end 15 pct. boede alene. 

Vi kan i parentes bemærke, at man-
ge så også boede i overfyldte lejligheder. 
Det store byggeboom kom nemlig først 
i 1960’erne affødt af en fremgang i real-
lønnen, teknologiske fremskridt inden for 
byggeriet og bilernes invasion af det dan-
ske vejnet, der gjorde det muligt at bo i 
forstæderne til de store byer og arbejde i 
centrum. Indtil da var bolignøden udtalt. 
Efter 1960 er det kun gået fremad med 
antallet af boliger og disse boligers stør-
relse og standard. 

Mod midten af 1970’erne voksede 
Danmarks bymæssige areal med 77 km2 
om året. Behovene var nærmest umætte-
lige. Alene fra 1980 til 2008 steg det bo-
ligareal, hver dansker disponerede over, 
fra 43 til 52 m2. Antallet af boliger tiltog 
voldsomt. I 2010 er der næsten dobbelt 
så mange boliger som i 1955. Hjemmene 
fik samtidig et massivt standardløft. Næ-
sten alle boliger har i dag centralvarme 

og bad. Det gjaldt kun hver tredje bolig 
i midten af 1950’erne. Køleskab, fryser, 
vaskemaskine og tv var mest noget, dan-
skerne læste om i aviser eller magasiner, 
der beskrev livsstilen i USA. Og så har vi 
slet ikke nævnt alle de nyskabelser, der 
kom til siden 1950’erne.

2.1. Livet som single

Efter store ændringer i samlivsformerne 
er husstande med mere end to personer 
nu på en delt andenplads med husstan-
de med to personer. Ind som nummer ét 
kommer husstanden med singlen, der ud-
gør næsten 40 pct. af alle husstande. 

FIGUR 2.2. viser mere detaljeret, hvilken 
andel af mænd og kvinder i forskellige al-
dersgrupper mellem 25 og 50 år, dvs. de 
i øvrigt mest ”samboende” voksne årgan-
ge, der lever alene. Det fremgår, at flere 
mænd end kvinder i intervallet 25-50 år 
bor alene, og at ingen årgang af mænd har 
væsentligt færre singler end 20 pct. Når 
flere kvinder end mænd bor i husstan-
de med mere end én person, hænger det 
sammen med, at kvinderne oftest får til-
delt forældremyndigheden ved skilsmisser.

I 1950 udgjorde husstande med mere 
end 2 personer næsten 60 pct. af alle 
husstande. Mindre end 15 pct. boede 
alene. I dag bor der kun én person i 
næsten 40 pct. af alle husstande.

TABEL 2.1. angiver udviklingen i hus-
standens størrelse fra 1960 til 2010. Især 
i årene fra 1960 til 1990 faldt den gen-
nemsnitlige størrelse af de danske hus-
stande. Herefter skete der en gradvis sta-
bilisering af niveauet omkring 2,1-2,2 per-
soner pr. husstand.
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Figur 2.1. Kernefamilien i opbrud.
Fordeling af husstande opgjort efter, hvor mange der bor i husstanden, 1901-2007.

Kilde: Statistikbanken.

Kilde: Danmarks Statistik.

Note: Oplysningerne gælder fordelingen på husstande blandt alle danskere i de pågældende år.

Figur 2.2. Livet som single. Flere mænd end kvinder i alderen 25-50 år bor alene.
Andel, der bor alene i husstand, fordelt på alder, 2010.
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En valgplakat med kernefamilien med 
far, mor og to børn som tema ville i dag 
have langt mindre udsigt til at give poli-
tisk succes, selv om især børnefamilier-
nes forhold stadig er centralt placeret i 
den offentlige debat.

Baggrunden for denne ændring i vo-
res samlivsmønstre er kompleks. Væsent-
lige årsager er det høje antal skilsmisser, 
det faldende antal børnefødsler, at de un-
ge uddanner sig længere, og endelig: at 
kvinderne i dag er økonomisk uafhængi-
ge af mændene. 

2.2. Ind til byen? Eller tilbage til landet? 

Industrialiseringen førte til omfattende 
vandringer fra land til by allerede i an-
den halvdel af 1800-tallet, og vandringen 
fra land til by blev et af de mest markante 
træk i 1800-tallets demografiske historie. 

Vandringerne fra land til by fortsatte i 
1900-tallet, og en storstilet mekanisering 
og automatisering af landbruget efter An-
den Verdenskrig forstærkede processen (se 
også næste kapitel). 

Endnu i 1950 var der omregnet til hel-
årsarbejdere 400.000 beskæftiget i land-
bruget. I 1970 var tallet 174.000, og i 2007 
var det omkring 30.000. Til gengæld pro-
ducerer en beskæftiget inden for landbrug 
i dag næsten 40 gange så meget som om-
kring 1950. Det gør han takket være de 
mange maskiner og den intensive brug af 
kunstgødning og fossil energi samt foræd-
lede plantesorter og dyrehold.

Udbygningen af vejnettet, bilismens 
sejrsgang efter 1960, de billigere huse ude 
på landet og muligheden for hjemmear-
bejdspladser som følge af  IT-teknologiens 
almindelige udbredelse kunne have brudt 
bevægelsen fra land til by i det nye årtu-

Tabel 2.1. Færre personer i husstanden.

Gennemsnitligt antal 
beboere pr. husstand

1960 3,02

1965 2,89

1970 2,69

1980 2,48

1985 2,35

1990 2,26

1995 2,21

2000 2,19

2005 2,16

2010 2,15

Anm. Tallet foreligger ikke for 1975.

Kilde: Statistiske tiårsoversigter.
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sind. Medvirkende kunne også være det 
forhold, at industrien efter 1960 bevæge-
de sig mod vest. De tidligere udkantsom-
råder, primært i Vest- og Midtjylland, fik 
derved meget industri. 

Så meget, at andelen af industribeskæf-
tigede omkring 1990 var højest i det da-
værende Ringkøbing Amt. Her var 12,3 
pct. af befolkningen beskæftiget i industri-
en, mens Københavns Amt til sammenlig-
ning havde 8,0 pct. beskæftiget i industri-
en. Landsgennemsnittet var 7,7 pct. Efter 
1960 blev der således skabt en fortrinsvis 
mindre og mellemstor industri i provin-
sen, og i dag er industrien spredt ud over 
landet. Hvis den da ikke er flyttet til Asi-
en eller Østeuropa for at nyde godt af den 
langt billigere arbejdskraft dér.

Den mellemkommunale udligning, 
hvor skattekroner overføres fra de rige til 
de mindre velstillede kommuner, gjorde 
det samtidig muligt for udkantsområder 
at følge den generelle udbygning af den 
kommunale service på fx daginstitutions- 
og ældreområdet. Herved skabtes ny of-
fentlig beskæftigelse i de tidligere land-
brugsdominerede egne af landet.

Den mellemkommunale udligning er 
senest blevet konsolideret gennem Fol-
ketingets vedtagelse i 2006 af en kom-
munal udligningsreform i tilknytning til 
kommunalreformen med ikrafttræden i 
2007. Kommunalreformen reducerede 
de tidligere 271 kommuner til 98 større 
og økonomisk mere bæredygtige kom-
muner. Samtidig blev de tidligere amter 
nedlagt, og der oprettedes fem regioner. 
Regionernes væsentligste ansvarsområde 
er sygehusvæsenet, men de varetager også 
opgaver inden for socialområdet og den 
regionale udvikling.

Spredningen af arbejdspladser i indu-
stri og service burde alt andet lige frem-
me en spredt beboelse ud over landet og 
i landdistrikterne.

Men nej, bevægelsen mod byerne fort-
satte. Det er her, de gode job er at finde for 
en arbejdsstyrke, hvor de højtuddannede 
udgør en stor og stigende andel. Navnlig 
specialiserede job inden for servicesekto-
ren har fordel af at være placeret i klynger 
med kort indbyrdes fysisk afstand. 

Siden 1970 har lidt mindre end 300.000 
af os opgivet tilværelsen på landet til for-
del for et liv i en bymæssig bebyggelse. Al-
lerede i 1960’erne sprængte byerne deres 
gamle rammer med forbindelse helt tilba-
ge til middelalderen og bredte sig ud i det 
omgivende landskab.

Trods spredning af industri og 
serviceerhverv ud over landet fortsatte den 
langsigtede bevægelse mod byerne efter 
1970. Befolkningen på landet er blevet en 
minoritet i et urbaniseret samfund.

Befolkningen på landet er blevet en mi-
noritet i et urbaniseret samfund. Samtidig 
har store dele af landbefolkningen vendt 
sig mod byerne for at søge beskæftigelse 
i en daglig pendling mellem land og by. 

Skal der holdes liv i landsbyerne, kræ-
ver det en aktiv indsats fra landsbyernes 
beboere, bl.a. med udgangspunkt i et stort 
foreningsarbejde omkring forsamlingshu-
set, sportsklubber og det frivillige sociale 
arbejde. Det lykkes mange steder, mens 
andre landsbyer dør ud, og huse og går-
de forfalder. 

Befolkningens rumlige fordeling på re-
gionerne i 2009 fremgår af FIGUR 2.3. Hver 
region har her fået et areal, der modsvarer 
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Figur 2.3. Det skæve Danmark.
Danmarkskort. Regionernes areal repræsenteret ved befolkningens størrelse år 2009.

Anmærkning: Bornholms regionskommune, der indgår i Hovedstadsregionen, er udeladt.

Kilde: Danmarks Statistik og Danske Regioner.
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Figur 2.4. Det fysiske Danmark.
Danmarkskort. Det normale danmarkskort.

Kilde: Danske Regioner.



38     VI DER BOR I DANMARK

dens andel af befolkningen. Til sammen-
ligning viser FIGUR 2.4. det kort, vi normalt 
ser over Danmark.

2.3. Ejere eller lejere?

Lejer eller ejer vi så vores boliger? Det 
spørgsmål kan besvares ved at inddrage 
FIGUR 2.5.

Som det fremgår, er 51 pct. af husstan-
dene i Danmark bosat i ejerboliger, mens 
8 pct. bor i andelsboliger. Andelsboligerne 
er inden for de seneste 30 år blevet en del 
mere udbredte. Det skyldes især, at bebo-
erne i forbindelse med salg af private ud-
lejningsejendomme normalt har forkøbsret 
og kan få ejendommen til en forholdsvis 
gunstig pris. Hver beboer lejer herefter en 
lejlighed i den ejendom, som de er med-

ejer af. Der er derfor tale om en mellem-
form mellem at eje og leje sin bolig.

De almennyttige boliger bebos af 20 
pct. af husstandene. Geografisk er sekto-
ren kraftigt overrepræsenteret i de sydlige 
forstadskommuner til København og un-
derrepræsenteret i de mindre kommuner 
i provinsen. Beboerne er lejere, og hver 
bolig indgår i en boligafdeling, som igen 
ejes af en selvejende institution. De almen-
nyttige boliger støttes af det offentlige. Til 
gengæld får kommunerne anvisningsret til 
indtil hvert fjerde ledige lejemål. Denne 
ret bruger kommunerne til at finde boli-
ger til socialt udsatte, som det ellers ville 
være svært at skaffe en bolig, såkaldt bo-
ligsociale formål. 

Beboersammensætningen i de almen-

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 2.5. Seks ud af ti bor i egen bolig eller i andelsbolig.
Andelen af husstande i boliger fordelt efter boligens ejerform pr. 1. januar 2009.
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nyttige boliger er meget afvigende fra sam-
mensætningen på resten af boligmarkedet. 
Omkring halvdelen af alle indvandrere og 
efterkommere (inklusive indvandrere fra 
vestlige lande) boede i 2004 i den almene 
sektor. To tredjedele af samtlige børn af ind-
vandrere og efterkommere bor i sektoren.

I dag er der 18 pct. af husstandene, 
som bor i en privat udlejningsbolig. Det 
er betydeligt færre end for 30 år siden. 
Nedgangen skyldes salg af udlejningsejen-
domme til andelsboligforeninger og fra-
salg af lejemål til ejerlejligheder. 

51 pct. af husstandene bor i 
ejerboliger, 8 pct. i andelsboliger, 20 
pct. i almennyttige boliger og 18 pct. i 
private udlejningsboliger.

Medvirkende til dette frasalg har sand-
synligvis været en stram regulering af hus-
lejerne i det private boligbyggeri, som har 
fjernet lejeindtægterne fra boligernes reelle 
markedsværdi. Gunstige fradragsregler for 
renteudgifter styrkede samtidig interessen 
for ejerboliger. Skattestoppet, der også om-
fatter ejendomsværdiskatten, har ligeledes 
styrket ejerboligen ved valg af boligform.

2.4. De sociale bosætningsmønstre: 
større eller mindre ulighed?

Danmark tilhører et af verdens mest lige 
samfund, hvad angår fordelingen af ind-
komster, hvilket vi vender tilbage til i ka-
pitel 4. Men i de seneste 15 år har den so-
ciale ulighed været svagt stigende. Spørgs-
målet er, om der har været en tendens til, 
at rige, veluddannede med gode job klum-
per sig sammen og bor dør om dør. De fat-
tige, arbejdsløse og dem uden uddannelse 
kunne antages at måtte tage til takke med 

andre, måske nedslidte kvarterer.
Rockwool Fondens Forskningsenhed 

tog dette spørgsmål op til behandling i 
2006. Metoden var en opdeling af landet 
i boligområder ned til 150 husstande. For 
hele landet og for alle de større byer reg-
nede forskerne på, hvor mange fra forskel-
lige sociale grupper der skulle flytte, for 
at de ville have samme bosættelsesmøn-
ster som den øvrige befolkning.

Analysens resultater blev opgjort i to 
tal. Det første er det såkaldte D-indeks 
(fra engelsk ”dissimilation” i betydningen 
spredning), der måler på en skala fra 0 til 
100. Dette indeks fortæller, hvor stor en 
del af et givent befolkningsmindretal der 
skal flytte boligområde, før denne gruppe 
fordeler sig over boligområderne på sam-
me måde som majoritetsgruppen. 

Er tallet fx 30, betyder det, at 30 pct. 
i gruppen skal flytte, for at den har sam-
me spredning over landets boligområder 
som resten af befolkningen. Er tallet 0, bor 
gruppen som befolkningen i gennemsnit. 
Er tallet 100, bor gruppen fuldstændig ad-
skilt fra resten af befolkningen. 

Vi kan tage et forenklet og helt kon-
strueret eksempel, der kan illustrere tan-
kegangen bag indekset, jf. TABEL 2.2. (side 
44), hvor vi har angivet en tænkt forde-
ling af en oprindelig befolknings og ind-
vandreres geografiske bosættelsesmønstre 
på tre landsdele.

For at indvandrerne skulle få et iden-
tisk bosættelsesmønster med den oprin-
delige befolkning, skulle 15 pct. flytte fra 
Landsdel III til I og yderligere 5 pct. fra III 
til II. Vi ville så samlet set skulle have en 
flytning på 20 pct. af indvandrerne; altså 
et D-indeks på 20. Det er på sin plads at 
gentage, at der er tale om et tænkt eksem-
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pel, udelukkende til brug ved illustration 
af tankegangen bag D-indekset.

D-indekser under 30 regnes for væren-
de små og udtryk for en lav grad af adskil-
lelse mellem grupperne. Her bor befolk-
ningen forholdsvis blandet, idet under 30 
pct. skal flytte for at få en helt ensartet be-
folkningsfordeling. Man skal op over 60, 
før man taler om en bosættelse med en 
egentlig socialt adskilt befolkning.

Det andet tal er det såkaldte I-indeks, 
isolationsindeks. Det måler sandsynlighe-
den for, at et tilfældigt menneske fra en 
bestemt gruppe møder en anden fra sam-
me gruppe, når vedkommende går ud ad 
sin hoveddør, populært sagt.

En vigtig forskel på D- og I-indekset 
er, at det sidste er meget påvirket af, hvor 
stor en minoritetsgruppe der er tale om. Jo 
flere fra samme minoritet, der lever sam-
let, desto større er muligheden for at le-
ve afsondret fra det øvrige samfund – og 
desto større vil I-indekset være.

For begge indeks gælder, at lave tal an-
giver, at befolkningsgruppernes bosættel-
se er præget af ensartethed. 

2.5. Danskerne bor stadig socialt blandet

Analysen sammenlignede bosætningen i 
2003 med bosætningen i 1985. Konklu-
sionen var, at danskerne i begge år bo-
ede forholdsvis socialt blandet. Der var 
ikke entydige tendenser til, at rige, vel-
uddannede søgte sammen, mens fattige 
bistandsklienter boede i andre kvarterer, 
og bevægelserne over tid var ganske små. 
Den eneste gruppe, som koncentrerede 
sig andre steder end resten, var ikke-vest-
lige indvandrere. Se også det sidste afsnit 
i kapitlet her.

Vi nævnte før, at tal under 30 afspejler 

en nogenlunde ensartet fordeling af grup-
per. TABEL 2.3. illustrerer netop, at såvel de 
rige som de lavtuddannede og personer 
på sociale ydelser bor spredt ud over lan-
det. Tabellen viser samtidig, at ændringer 
mod større koncentration er helt ubetyde-
lige i årene mellem 1985 og 2003.

Andre resultater understøtter dem 
i tabel 2.3. Betragter man eksempelvis 
gruppen af 18-60-årige personer, der får 
sociale ydelser, og ser på, hvordan I-in-
dekset havde ændret sig, var der ganske 
vist sket en stigning fra 17 i 1985 til 21 i 
2003, men denne stigning afspejlede først 
og fremmest, at andelen af personer på 
ydelser som førtidspension, arbejdsløs-
hedsdagpenge, aktivering eller revalide-
ring var steget fra 12,1 pct. af befolknin-
gen i 1985 til 14,4 pct. i 2003. 

Disse mennesker kan heller ikke hævdes 
at leve i sociale ghettoer. Sandsynligheden 
for at møde en person med andre sociale 
vilkår var ikke mindre end 79 pct. i 2003.

Ændringer mod større koncentration 
eller spredning af de enkelte 
befolkningsgrupper er ubetydelige i 
årene mellem 1985 og 2003.

2.6. Et etnisk opdelt Danmark?

Den eneste gruppe, som i udtalt grad kon-
centrerer sig andre steder end resten af 
befolkningen, er ikke-vestlige indvandre-
re og efterkommere. Af  TABEL 2.4. fremgår 
det måske nok, at D-indekset faldt fra 60 
til 54 fra 1985 til 2003. Men I-indekset 
steg fra 9 til 23. I 2003 har en indvandrer 
fra et ikke-vestligt land altså en væsentlig 
større sandsynlighed for at støde ind i en 
anden ikke-vestlig indvandrer, når han el-
ler hun går ud ad sin gadedør, end i 1985. 
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Kilde: Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs (2006). En befolkning deler sig op?

Figur 2.6. Indvandrerkvarterer i København og Århus.
Koncentrationen af ikke-vestlige indvandrere i København og Århus i 2003, pct.
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Tabel 2.2. En oprindelig befolknings og indvandreres fordeling på landsdele,   
tænkt eksempel (pct.).
    Landsdel I  Landsdel II Landsdel III

Oprindelig befolkning  40  10 50
Indvandrere   25  5 70

Tabel 2.3. Danskerne bor stadig socialt blandet. Opdeling i bosættelse, 1985 og 2003.

D-indeks   1985   2003

Sociale ydelsesmodtagere 26   27
Personer med høj indkomst 27   28
Lavtuddannede   22   21

Kilde: Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs (2006). En befolkning deler sig op?

Tabel 2.4. Indvandrerne og efterkommerne koncentrerer sig i adskilte kvarterer.
Ikke-vestlige indvandreres bosætning, 1985 og 2003.

Ikke-vestlige indvandrere i forhold til resten   1985 2003

D-indeks     60 54
I-indeks      9 23

Kilde: Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs (2006). En befolkning deler sig op?
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Det hænger så igen sammen med, at 
denne gruppe i 1985 kun udgjorde 1,5 pct. 
af befolkningen mod 5,9 pct. i 2003. Og vi 
så ovenfor, at mange af disse mennesker 
bor meget koncentreret i bestemte om-
råder af de store byer med høje andele af 
sociale boliger. Et D-indeks på 54 er højt.

I flere mellemstore provinsbyer 
opleves problemer med en høj etnisk 
koncentration i nogle områder af 
byerne. I de største danske byer har 
situationen været sådan i efterhånden 
mange år.

Denne etniske opsplitning kan resultere 
i, at integrationen i forhold til resten af be-
folkningen svækkes. Indvandrerne kender 
kun andre med samme baggrund, og de 
har kun begrænset kontakt med resten af 
samfundet. Det kan resultere i færre rol-
lemodeller og en mindre eksponering af 
forskellige måder at tænke på. 

For disse indvandrere kan konsekven-
sen være, at de bliver fastholdt i deres nu-
værende sociale situation uden mulighed 
for avancement. Allerede i dag viger nogle 
danskere tilbage for at bevæge sig frit om 
aftenen i de mest indvandrertætte bolig-
områder pga. den kriminalitet, som tilsy-
neladende har gode vækstforhold i områ-
der, hvor mange med sociale problemer er 
koncentreret. Temaet har da også fået den 
højeste politiske opmærksomhed, og store 
midler kanaliseres nu til disse kvarterer.

FIGUR 2.6. viser koncentrationen af ikke- 
vestlige indvandrere og efterkommere i 
Danmarks to største byer. Det ses tydeligt, 
at der er en række områder med en høj 

koncentration af indvandrere. I flere mel-
lemstore provinsbyer opleves tilsvarende 
problemer med en høj etnisk koncentration 
i nogle områder af byerne. Indvandrerne 
bor her sammen med danskere med svag 
arbejdsmarkeds tilknytning. Disse kvar-
terer betegnes som udsatte bolig områder. 

2.7. Sammenfatning

Danskernes måde at leve sammen på har 
ændret sig på en hel del punkter gennem 
de seneste 40 til 60 år. Det helt overve-
jende flertal lever i dag i en bymæssig be-
byggelse, dvs. et endnu mere urbaniseret 
samfund end i 1950’erne, og der er blevet 
god plads mellem husstandene på landet. 
Samtidig bor langt flere danskere alene, 
og husstanden med singlen er blevet den 
mest udbredte. Undervejs er antallet af 
boliger på det nærmeste blevet fordoblet, 
og boligerne har siden 1950’erne fået et 
massivt standardløft.

De geografiske forskydninger og æn-
dringerne i, hvor mange der typisk lever 
i en husstand, har dog ikke ført til næv-
neværdige ændringer i befolkningens so-
ciale bosætningsmønster. I dag som for 
20-25 år siden lever danskerne forholds-
vis blandet socialt set, særligt hvis vi sam-
menligner os med udlandet. 

De eneste, der oplever en social adskil-
lelse, er indvandrere og efterkommere med 
en ikke-vestlig baggrund, som koncentre-
res i udsatte boligområder. Denne udvik-
ling kendetegner ikke kun de største byer, 
men også en række mellemstore provins-
byer. Hvis udviklingen fortsætter, kan det 
udfordre sammenhængskraften i et ellers 
socialt set meget lige og stabilt samfund.





3. Erhvervs-
udviklingen
Denne bog handler om danskernes dagligdag – nu og i perspektiverende 

tilbageblik. Da arbejdet er noget af det, der optager os mest, følger i dette kapitel 

en skildring af, hvordan udviklingen i de store erhverv fandt sted fra slutningen 

af 1950’erne og frem til i dag. Først følges udviklingen i landbruget, dernæst 

industrien og til sidst servicefagene.
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Landbruget var i mange generationer det 
bærende erhverv i Danmark. Fra forrige 
århundredskifte og frem til 1950 gik den 
teknologiske udvikling i landbruget dog 
set med nutidens øjne forholdsvis lang-
somt, selv om landbruget i en internatio-
nal sammenhæng fortsat var konkurrence-
dygtigt, og selv om specielt produktionen 
af mælk og grise steg fra år til år.

3.1. Landbruget i 1950'erne

Med den relativt langsomme teknologi-
udvikling lignede gårdene i 1950 stadig 
Morten Korch-filmenes gode gammeldags 
bondegård. Det var en gård med mange 
forskellige slags dyr og afgrøder, hvor det 
hele blev passet og plejet og dyrket uden 
brug af ret mange maskiner. Bygninger-
ne, der stammede tilbage fra 1800- og be-
gyndelsen af 1900-tallet, bidrog til at give 
gårdene et gammeldags udseende. Samti-
dig var de 200.000 gårde i 1950 små med 
en gennemsnitsstørrelse på 15 ha (1 ha = 
10.000 m2).

Eksporten af landbrugsvarer oversteg 
frem til begyndelsen af 1960’erne 
eksporten af industrivarer.

50’ernes landmand dyrkede grovfoder 
(roer, kløver og græs) til køerne, korn til 
hestene og grisene og salgsafgrøder som 
sukkerroer, kartofler og ærter. Ud over 
salgsafgrøderne solgte landmanden først 
og fremmest mælk til mejerierne og gri-
se til  slagterierne. Meget af produktionen 
gik som smør, ost og bacon til England og 
Tyskland som led i en vesteuropæisk ar-
bejdsdeling. Vi solgte landbrugsvarer for at 
købe industri- og råvarer, og eksporten af 
landbrugsvarer oversteg frem til begyndel-

sen af 1960’erne eksporten af industrivarer.
Når jorden skulle dyrkes, skiftede land-

manden mellem afgrøderne på marker-
ne fra år til år for ikke at udpine jorden. 
Landmandens dyr kunne derfor tilføre 
markerne tilstrækkeligt med gødning, og 
der blev ikke brugt ret meget kunstgød-
ning. Redskaberne var enkle, og trækkraf-
ten kom fra 400.000 heste (1950). Forde-
len ved den lidt gammeldags teknik var, 
at den var billig, ulempen, at den var ar-
bejdskrævende. Og så var arbejdet fysisk 
hårdt og arbejdsdagen lang.

3.2. Mod det moderne landbrug

I 1960’erne lokkede industrien med god 
løn og fast arbejdstid. Det blev derfor svæ-
rere for landbrugets arbejdsgivere at skaf-
fe arbejdskraft, og den blev dyrere. Land-
manden måtte så i stedet bruge maskiner. I 
1950’erne og -60’erne købte mange land-
mænd en traktor, og mejetærskeren og an-
dre maskiner blev almindelige i marken i 
1960’erne. I staldene blev der tidligt in-
vesteret i malkemaskiner, som mindske-
de behovet for kvindelig arbejdskraft. I 
det hele taget faldt behovet for arbejds-
kraft mærkbart. I 1950’erne reduceredes 
antallet af lønnede medhjælpere drastisk, 
og pigerne og karlene var næsten ude af 
landbruget i 1970. Hertil kom, at mange 
landmænd i 1960’erne blev deltidsland-
mænd, ligesom tusinder af brug nedlag-
des årligt. Omregnet i helårsarbejdere 
faldt beskæftigelsen som omtalt i kapitel 
2 fra 400.000 i 1950 til 174.000 i 1970.

Maskinerne var dog dyre, og for at de 
ofte lånefinansierede investeringer kunne 
forrentes, måtte landmanden have mere 
jord, der kunne sikre en bedre udnyttel-
se af maskinerne. I 1960’erne blev mange 
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små brug derfor nedlagt og købt af land-
mænd med større brug.

Da Danmark blev medlem af EF i 
1973, førte det store marked med høje 
og stabile priser til et nyt skub i landbru-
gets investeringer, specielt i staldene. In-
vesteringerne i nye avlsbygninger mere 
end fordobledes fra 1971/72 til 1973/74. 
Mælke- og svineproducenterne investere-
de kraftigt i moderne stalde og staldud-
styr, der fik stalden til at ligne en fabrik. 
Investeringerne skulle give en hurtig pro-
duktion med så lille en arbejdsindsats som 
muligt. For at få en rationel produktion 
specialiserede den enkelte landmand sig 
i stigende grad i enten kun at have grise 
eller malke- eller slagtekvæg.

Mælke- og svineproducenterne 
investerede i 1970’erne kraftigt i 
moderne stalde og staldudstyr, der fik 
stalden til at ligne en fabrik.

I begyndelsen af 1980’erne faldt inve-
steringerne til det halve af niveauet i slut-
ningen af 1970’erne. Der skete en for-
skydning væk fra investeringer i staldene 
til investeringer i maskiner til markarbej-
det. Dette skift skyldtes bl.a. introdukti-
on af EF-mælkekvoter i 1984, der lagde 
loft over produktionen.

Siden 1987 har erhvervet måttet inve-
stere i beskyttelse af miljøet som følge af 
miljølovgivningen i første omgang samlet 
i den såkaldte ”Vandmiljøplan” fra 1987. 
Den stigende anvendelse af kunstgød-
ning i landene omkring Østersøen viste 
sig nemlig at give en række miljøproble-
mer. Grund- og overfladevandet blev for-
urenet med nedsivende nitrat, og meget 
af den gødning, der ikke blev optaget af 

planterne, kom ud i søerne, fjordene og i 
det nære havmiljø. Her fik gødningen al-
gevæksten til at eksplodere, og når alger-
ne døde om efteråret, blev al ilten brugt 
ved algernes forrådnelse. På trods af in-
vesteringerne og forbedringerne sker der 
fortsat en betydelig påvirkning af vand-
miljøet fra landbrugets aktiviteter.

3.3. Landbruget i dag

Siden 1990’erne er den teknologiske ud-
vikling i landbruget kun taget til. I dag be-
skæftiges langt færre mennesker i landbru-
get end i 1960, og arbejdet er ikke længe-
re så hårdt fysisk. Der er også færre gårde, 
196.000 i 1960 mod 39.000 i 2009, hvis 
gennemsnitsstørrelse er 67 ha mod 16 ha 
i 1960. Den tekniske udvikling har hævet 
produktiviteten meget, og de færre men-
nesker i landbruget fremstiller langt me-
re end i 1960.

Udviklingen mod stadig færre beskæf-
tigede gav mange ændringer i landbefolk-
ningens dagligdag, der rakte langt ud over 
selve arbejdet. Det mindskede befolknings-
grundlag førte fx til, at mange butikker i 
landsbyerne måtte lukke, og traditionen 
for et rigt foreningsliv i forsamlingshuset 
svækkedes.

3.4. Industrien frem til 1960

Industriens historie i Danmark går tilbage 
til anden halvdel af 1800-tallet. Her star-
tede den industrielle revolution, der skab-
te de første fabrikker i byerne. Den næste 
store vækstperiode kom i 1930’erne på 
trods af en dyb krise, der ramte Danmark 
såvel som resten af verden. Når industri-
en alligevel voksede i 1930’erne, skyldtes 
det, at staten satte hindringer for impor-
ten af industrivarer gennem høj told og 
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begrænsninger for, hvor meget der måtte 
indføres. I dette beskyttede klima voksede 
mange virksomheder frem, der forsynede 
hjemmemarkedet. Herved blev en indu-
stri, der i høj grad havde etableret sig ved 
forædling af landsbrugsvarer og fisk samt 
leverancer af værktøj og maskiner til land-
bruget, udvidet i bredden.

I 1950’erne blev begrænsningerne for 
importen mindre som følge af Danmarks 
deltagelse i det internationale samarbejde 
(se også kapitel 14). Mange virksomheder, 
der tidligere trivedes under de beskyttede 
forhold, kom nu ud i hård konkurrence 
med udenlandske virksomheder. Mulighe-
derne for at låne kapital til nye investerin-
ger var heller ikke alt for gode. 1950’erne 
var derfor et vanskeligt årti for industrien. 

Mange fabrikker lukkede, mens an-
dre koncentrerede sig om kun at lave en 
enkelt vare i stedet for som tidligere fle-
re forskellige. Herved kunne de opnå en 
mere effektiv produktion. De sundeste 
virksomheder klarede sig dog godt un-
der den fri konkurrence gennem en aktiv 
omstilling mod verdensmarkedet. Mange 
fandt et mindre speciale (en niche), hvor 
de kunne gøre sig gældende ved design, 
produktudvikling og kvalitet. Denne ni-
cheproduktion er fortsat noget, der ken-
detegner industrien.

3.5. Den anden industrielle revolution

På baggrund af problemerne i 1950’erne 
kom udviklingen i 1960’erne overrasken-
de. I 1960’erne lykkedes det nemlig for 
alvor at gøre Danmark til et moderne in-
dustriland. Fra 1958 steg investeringerne 
i industrien markant, og varerne væltede 
ud fra fabrikkerne. Det gav grundlag for 
et stigende forbrug og en voksende vel-

stand, se også kapitel 4. Eksporten af indu-
strivarer steg, så den ved midten af tiåret 
klart overgik landbrugets eksport. Samti-
dig smittede industriens succes af på re-
sten af samfundet, der ligeledes kom ind 
i en vækstspiral. Og industriens investe-
ringsbølge i maskiner og bygninger fort-
satte op gennem tiåret med en årlig ud-
videlse af anlæggene på 6-7 pct.

I 1960’erne lykkedes det for alvor 
at gøre Danmark til et moderne 
industriland. Fra 1958 steg 
investeringerne i industrien markant, 
og varerne væltede ud fra fabrikkerne.

1960’erne oplevedes som et skelsæt-
tende tiår af danskerne. Ja, ændringerne 
oplevedes så stærkt, at tiåret blev kaldt for 
”de brølende 60’ere”. Fra 1948 til 1960 
lå den gennemsnitlige årlige vækst i sam-
fundsøkonomien på 3,5 pct. Frem til 1968 
tiltog den så til et historisk højt niveau på 
4,8 pct. for derefter at tage noget af, indtil 
krisen brød ud i 1974. Fra 1974 til 1979 
lå den nede på 1,6 pct. for yderligere at 
falde til til 1,4 pct. i 1980'erne. Mod slut-
ningen af perioden i årene 2001-07 lå den 
årlige vækst i BNP på 1,7 pct.  

3.6. Årsager til vækst

Der var flere årsager til, at det gik så godt 
for industrien i 1960’erne. En væsentlig 
faktor var, at hjulene begyndte at løbe me-
get hurtigt på vores markeder i Vesteuro-
pa og Nordamerika, hvor befolkningens 
forbrug steg, og hvor industrien gennem-
førte kraftige investeringer for at indføre 
ny teknologi. 

Rustningskapløbet mellem USA og 
Sovjet bidrog yderligere til at øge efter-
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spørgslen, og det samme gjorde udbygnin-
gen af velfærdsstaten i landene omkring 
os. Samtidig faldt priserne på råstoffer på 
verdensmarkedet. Det var godt for dansk 
industri, der importerer størstedelen af si-
ne råstoffer. Det internationale valutasy-
stem blev mere smidigt og de internatio-
nale kreditmarkeder mere fleksible, så det 
blev lettere for industrien at låne penge i 
udlandet til investeringerne.

Det spillede ligeledes en rolle, at skif-
tende regeringer fra slutningen af 1950’er-
ne førte en målrettet industripolitik, der 
udmøntedes i skatteregler med større mu-
ligheder for at fradrage investeringer i nye 
maskiner, ligesom staten fremmede den 
tekniske uddannelse af arbejdskraften og 
forskning inden for områder med relevans 
for erhvervslivet. 

Dertil kom, at der endnu var en arbejds-
kraftreserve at trække på i form af kvinderne 
og af overskydende arbejdskraft i landbru-
get. Nye store ungdomsårgange var samti-
dig på vej ud på arbejdsmarkedet i disse år.

På hjemmemarkedet var der et opho-
bet behov for flere og bedre boliger, der 
yderligere stimulerede væksten.

1960’ernes udvikling tegnede til at 
fortsætte i 1970’erne med meget høje 
væksttal i begyndelsen af tiåret. Samti-
dig havde industrien lige så stor interes-
se i et EF-medlemskab som landbruget, 
og der var en optimistisk stemning i er-
hvervskredse, da Danmark sammen med 
England og Irland blev medlem i 1973. 
Adgangen til et marked på størrelse med 
det nordamerikanske var sikret. Alligevel 
blev 1970’erne præget af krise for indu-
strien og det øvrige samfund (læs videre 
i kapitel 5 om krisen i 1970'erne).

3.7. Den teknologiske udvikling

For at klare sig i konkurrencen med udlan-
det indkøbte virksomhederne i 1960’er-
ne flere og flere maskiner, der begrænse-
de brugen af arbejdskraft. Samtidig blev 
transporten i virksomheden effektivise-
ret gennem brug af samlebånd og gaffel-
trucks. Endvidere forstærkedes tenden-
sen mod specialisering og nicheproduk-
tion. Talrige mindre virksomheder kom i 
løbet af denne proces til at virke som un-
derleverandører til udenlandske eller stør-
re danske virksomheder. Alt i alt gav in-
vesteringerne i ny teknik og i uddannelse 
af medarbejderne samt specialisering ca. 
en fordobling af arbejdsproduktiviteten i 
1960’erne, dvs. at hver medarbejder ved 
udgangen af tiåret pr. time producerede 
det dobbelte af, hvad han eller hun frem-
stillede i januar 1960.

Efter 1970 prægede IT-teknologien 
den tekniske udvikling. Man satsede på 
en stadig mere automatiseret produkti-
on, fx med industrirobotter, hvor arbej-
dernes opgaver begrænsedes til styring og 
kontrol. Igen i 1970’erne oplevede vi en 
betydelig forbedring af produktiviteten.

Ved midten af 1980’erne etableredes 
statslige støtteordninger, der bidrog til en 
endnu større anvendelse af teknologien. 
Her kan bl.a. nævnes Det Teknologiske Ud-
viklingsprogram. I 1986 kørte Industrimi-
nisteriet en annoncekampagne i pressen 
under sloganet Vi udvikler nye konkurren-
cedygtige produkter og processer for at gøre 
opmærksom på tilbuddene. I annoncerne 
gav man eksempler på virksomheder, der 
gennem midler fra udviklingsprogrammet 
havde købt ny teknologi. Man får her ind-
tryk af, hvor meget den computerstyrede 
teknologi var i centrum.
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Ved den computerstyrede teknologi an-
vendes ofte de såkaldte ”CAD/CAM” -sy-
stemer. CAD er en forkortelse for ”com-
puter aided design” (computerstøttet 
design), mens CAM står for ”computer 
aided manufacturing” (computerstøttet 
fremstilling). På CAD-systemet kan tek-
niske tegnere lave en model af en ny vare 
på deres dataskærme. Efter modellen er 
tegnet, kan computeren udregne målene 
og de tekniske detaljer. Med CAM-syste-
met styrer man selv produktionen fra sin 
computer med industrirobotter som mel-
lemled. CAD/CAM-systemerne kan også 
”bindes sammen”, sådan at såvel udvik-
ling som produktion af en vare sker auto-
matisk. På trods af de betydelige investe-
ringer også i 1980’erne steg produktivi-
teten i dette tiår ikke nær så meget som i 
1960’erne eller 1970’erne.

3.8. Mange små virksomheder

Et særtræk ved dansk industri er de mange 
små og mellemstore virksomheder.

Et særtræk ved dansk industri er 
de mange små og mellemstore 
virksomheder.

I 2007 beskæftigede de store industri-
virksomheder, med over hundrede medar-
bej dere, 63 pct. af de ansatte. Men hele 76 
pct.  af industrivirksomhederne (med mindst 
én ansat) havde kun mellem 1 og 19 ansatte. 

Til sammenligning stod virksomheder 
med over 100 ansatte for 89 pct. af be-
skæftigelsen i Sverige. 56 pct. af virksom-
hederne havde mellem 1 og 19 ansatte.

Et andet særtræk ved dansk industri 
er, at virksomhederne fortsætter den lan-
ge tradition med at specialisere sig i pro-

dukter, som kan sælges til høje priser på 
verdensmarkedet.

3.9. Serviceerhvervene

Serviceerhvervene er de erhverv, der leverer 
tjenesteydelser. Disse erhverv har præget 
en stor del af erhvervsudviklingen siden 
Anden Verdenskrig som del af den gene-
relle velstandsstigning i Danmark. Indu-
strien producerer en fysisk vare, som på 
et senere tidspunkt sælges til en kunde, 
mens en tjenesteydelse ofte bliver produ-
ceret, mens den leveres til kunden. 

Omkring 1965 stod servicesektoren for 
50 pct. af den samlede beskæftigelse, mens 
sektoren stod for 76,5 pct. af beskæftigel-
sen i 2009.1 Og tilsvarende er serviceer-
hvervene gået fra at stå for 50 pct. af den 
samlede produktion til 68 pct. For ekspor-
ten betyder servicesektoren meget gennem 
de indtægter, vi får fra sø-, vej-, bane- og 
lufttransport, salg af rejser, rådgivende in-
geniørvirksomhed og meget andet.

Det offentlige hører med til service-
erhvervene, og denne del af historien bli-
ver udbygget i kapitel 8 om velfærdssta-
ten. Her skal blot nævnes, at væksten in-
den for det offentlige var ekstra kraftig i 
årene efter 1960.

Serviceerhvervene uden for den of-
fentlige sektor kan deles op i 2 grupper. 
Den første består af de brancher, der sæl-
ger tjenesteydelser til borgerne. 

Denne gruppe kan kaldes for forbrugs-
service, eksempelvis hoteller, restauran-
ter, frisører og detailhandlere. Den anden 
gruppe består af de brancher, der sælger 
tjenesteydelser til virksomhederne og kal-
des for produktionsservice, eksempelvis re-
klamebureauer, advokater, IT-konsulenter 
og rådgivende ingeniører. 
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Grænsen mellem de to grupper er ik-
ke helt skarp. Bankerne betjener fx og-
så privatpersoner, og hotellerne betjener 
erhvervene, når forretningsfolk på rejse 
overnatter på hotellerne.

Forbrugs- og produktionsservice har 
haft forskellige vilkår siden 1960 med stærk 
variation fra branche til branche. Frem-
gangen har klart været størst for produk-
tionsservice, idet nogle brancher inden 
for forbrugsservice direkte er gået tilbage.

3.10. Forbrugsservice

Som et eksempel på en branche i vækst 
inden for forbrugsservice kan vi tage ho-
tel- og restaurationsvirksomhed. Den gik 
fra 45.000 beskæftigede i 1966 til knap 
85.000 beskæftigede i 2009.

 Men andre brancher i forbrugsservice 
gik kraftigt tilbage. Husholdningsassisten-
ternes totale tilbagegang forklares fx me-
get logisk af fremkomsten og forbedringen 
af en række hjælpemidler i husholdningen 
som billigere og mere effektive støvsuge-
re, vaske - og opvaskemaskiner.

En anden branche i tilbagegang var 
detailhandelen, der i en periode med sto-
re ændringer i butikkernes indretning og 
salgsmønster gik tilbage fra 211.000 be-
skæftigede i 1966 til 138.000 i 2008 pa-
rallelt med, at detailhandelen centralise-
redes. I 1958 var der 62.000 virksomhe-
der inden for detailhandel, i 2008 23.000. 
Slagterne, bagerne, fiske-, oste- og grønt-
handlerne havde alle det problem, at su-
permarkederne, lavprisvarehusene, stor-
centrene og discountbutikkerne, som alle 
dukkede op efter 1960, med deres store 
indkøb hos grossisterne kan få varerne 
til en betydelig billigere pris end de små 
butikker. De små butikker var også oppe 

mod, at de ikke kunne opnå stordrifts-
fordele og omkostningsbegrænsende til-
tag, som det at kunderne selv finder de-
res varer og putter dem i indkøbskurven.

Handelens centralisering ledsagedes af 
hurtige teknologiske ændringer. Eksem-
pelvis skete der en forbavsende udvikling 
inden for varernes indpakning, opbeva-
ring og transport. Her kan nævnes fryse-
teknologien, hvor frysevarerne var en af 
forudsætningerne for supermarkedernes, 
varehusenes og stormarkedernes succes 
med salg af kød og grøntsager. Et væld af 
forskellige typer af skum- og plastindpak-
ninger ændrede samtidig varernes udse-
ende. Hertil kom de tekniske ændringer 
i selve butikken som nye kasseapparater, 
kassebåndet, elektronisk prismærkning, 
videoovervågning, IT-styrede lagre og IT 
i bogholderiet.

3.11. Produktionsservice

Mens brancherne i forbrugsservice havde 
forskellige vilkår, gik produktionsservice 
frem over hele linjen og fik en større andel 
af beskæftigelse og produktion. Samtidig 
ser vi også her en hurtig teknologiudvik-
ling. Eksempelvis førte man bankbøgerne 
manuelt i bankerne i 1960’erne, ligesom 
valutaomregningen skete gennem almin-
delig regning med papir og blyant. I dag 
foretages alle beregninger og ajourførin-
ger via IT, og det ”elektroniske kontor” 
har i al almindelighed gjort sig gældende 
ved alle rutiner i banken.

Når det gik godt for produktionsser-
vice, skyldtes det, at mange mindre og mel-
lemstore industrivirksomheder koncentre-
rede sig om selve produktionen, mens fx 
rengøring, markedsføring, personaleud-
dannelse, revision, IT og advokatbistand 
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købtes af servicevirksomheder. I de store 
industrivirksomheder valgte man ofte at 
ansætte medarbejdere til at løse disse op-
gaver, måske op til 20-25 pct. af det sam-
lede personale. Men også de store virk-
somheder købte de mere specialiserede 
serviceydelser. Hertil kom, at erhvervsli-
vets massive investeringer fremmede ban-
kernes, leasingbureauernes og forsikrings-
selskabernes vækst.

Serviceerhvervene har en langt større 
betydning for de vareproducerende 
erhverv, end man normalt forestiller sig.

Samlet skete der inden for serviceer-
hvervene en drejning mod produktion af 
ydelser til industrien, mens forbrugsydel-
serne faldt forholdsmæssigt. I 1966 gik 
37 pct. af serviceerhvervenes ydelser til 
andre virksomheder, i 1983 44 pct. og i 

2006 56 pct. Serviceerhvervene har her-
ved en langt større betydning for de vare-
producerende erhverv, end man normalt 
forestiller sig.

FIGUR 3.1. giver et overblik over udvik-
lingen i den relative fordeling i beskæfti-
gelsen i Danmark fra 1948 til 2009. Da 
den offentlige service er tiltaget så dra-
matisk efter 1960, er denne kategori skilt 
ud for sig.

Figuren illustrerer bl.a. landbrugets 
aftagende betydning for beskæftigelsen. I 
1948 inddrog det arbejdsintensive land-
brug lige knap 30 pct. af de beskæftige-
de. Frem mod 1970 faldt beskæftigelsen 
hurtigt, og dette fald fortsatte i resten af 
perioden. I dag er erhvervets direkte be-
tydning for beskæftigelsen beskeden. For 
industriens vedkommende ser vi en udvik-
ling, hvor industriens andel i beskæftigel-
sen er reduceret fra ca. 30 til ca. 20 pct.

Anm. Figuren bygger på alle i beskæftigelse, inklusive deltidsbeskæftigelse. Bygge og anlæg er indeholdt i kategorien “industri”.

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 3.1. Udviklingen i hovederhvervenes beskæftigelse, 1948-2009. 
Erhvervenes andel af beskæftigelsen. Pct. af den samlede beskæftigelse.
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Serviceerhvervene har taget det hele. 
De offentlige tjenester, der i 1950'erne af-
lønnede under 10 pct. af de beskæftigede, 
fik vokseværk og beskæftiger i dag én ud 
af tre. Også de private serviceerhverv eks-
panderede, og i dag beskæftiger serviceer-
hvervene omkring 75 pct. af alle beskæf-
tigede danskere.

3.12. Erhvervsudviklingen i dagligdagen

Der er sket gennemgribende ændringer 
i erhvervslivet siden 50’erne. Men har vi 
fået en bedre eller dårligere dagligdag som 
følge af ændringerne? Så sammensat en 
udvikling er svær at gøre op enten med et 
plus eller et minus. Men vi kan pege på 
forhold, som har spillet ind i positiv ret-
ning og forhold, der har virket negativt.

På plussiden kan fremhæves den væ-
sentlige udvidelse af forbruget, som den 
øgede produktivitet muliggjorde. På plus-
siden hører også, at gamle dages hårde 
og nedslidende arbejde er mindsket. De 
mange maskiner i industri, landbrug og 
service medvirkede til dette. Det er og-
så positivt, at erhvervsudviklingen på en 
gang medførte og krævede bedre uddan-
nelse af befolkningen. Kravene til arbejds-
kraftens tekniske viden steg voldsomt, li-

gesom kravene til vores færdigheder inden 
for sprog, markedsføring, kommunikati-
on, samarbejde og ledelse.

Andre skærpede krav til lønarbejder-
ne var øgede forventninger hos arbejdsgi-
verne om større produktivitet og ydeevne. 
Forventningerne til vores omstillingsevne 
voksede ligeledes. De færreste kan vente 
kun at skulle beskæftige sig med ét be-
stemt arbejdsområde gennem hele livet. 
Arbejdsliv og privatliv har også en tendens 
til at flyde sammen for mange – eller det 
første invaderer det sidste, om man vil.

Til den negative side af erhvervsudvik-
lingen kan så samtidig anføres, at denne 
dynamik var svær at tilpasse sig for de sva-
geste på arbejdsmarkedet. Her er proble-
met snarere, at privatlivet bliver hele livet.

Flere og flere danskere har en tilværel-
se på kanten af eller uden for arbejdsmar-
kedet. Og denne placering har for langt 
de fleste ikke været frivillig.

Noter 
 
1.  Servicesektoren omfatter: handel og transport, infor-

mation og kommunikation, finansiering og forsikring, 
ejendomshandel og udlejning, erhvervsservice, offent-
lig administration, undervisning, sundhed, kultur, fri-
tid og anden service.







4. Forbrug      
og indkomster
Danskerne hører til blandt verdens rigeste folk, og det er efterhånden mange 

år siden, at et begreb som overflodssamfundet dukkede op i avisernes 

debatspalter. Men hvordan har vores indkomster og forbrug udviklet sig i 

de senere år? Og hvordan er fordelingen af alle de mange penge danskerne 

imellem? 
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Siden Anden Verdenskrig har erhvervsud-
viklingen og udviklingen på arbejdsmarke-
det givet mulighed for en kraftigt stigende 
produktion. Denne stigning i mængden af 
producerede varer og tjenesteydelser har 
så igen gjort det muligt for danskerne at 
gå ind i masseforbrugets æra. 

4.1. Forbruget siden Anden Verdenskrig

FIGUR 4.1.A. OG B. viser udviklingen siden 
1948 og frem til 2009 i først det samle-
de private og offentlige forbrug, dernæst 
opgjort pr. capita. 

Begge figurer viser udviklingen i faste 
2000-priser, dvs. at tallene er renset for 
inflation. Figurerne viser således det re-
ale forbrug for hele befolkningen og for 
en gennemsnitsdansker i de forskellige år.

Af  FIGUR 4.1.A. fremgår det, at det sam-
lede private forbrug er firedoblet siden 
1948. Denne vækst faldt bl.a. på en kraf-
tig forøgelse af boligforbruget, som mel-
lem 1948 og 2008 blev 12-doblet i reale 
priser. I 2009 udgjorde boligforbruget 20 
pct. af det samlede privatforbrug. I 1948 
udgjorde samme post under 7 pct. af et 
meget mindre samlet forbrug.

Det harmonerer med den udvikling, 
vi beskrev i kapitel 2: Flere og flere dan-
skere bor alene, og antallet af kvadratme-
ter, den enkelte kan råde over, er steget 
væsentligt. Samtidig er boligernes udstyr 
blevet langt bedre, end det var tilfældet i 
midten af 1900-tallet.

FIGUR 4.1.B. viser den samme udvik-
ling, nu opgjort på en gennemsnitsdan-
sker. Da befolkningen er vokset fra 4,2 til 
5,5 mio. mennesker, er væksten opgjort 
på denne måde lidt mindre. Alligevel har 
den enkelte dansker i dag adgang til tre 
gange så mange goder til forbrug i de pri-

vate husholdninger, som danskeren hav-
de lige efter Anden Verdenskrig. Vi ven-
der tilbage til det offentlige forbrug i af-
snit 4.2. nedenfor.

FIGUR 4.2. OG 4.3. giver uddybende op-
lysninger om vores boligforbrug. Det frem-
går, at boligen fylder mindre i den enkeltes 
forbrug, jo mere vi tjener. Undtagelsen er 
indkomstgrupper under 150.000 kr., der 
bl.a. indbefatter studerende. 

Det fremgår også, at boligforbrugets 
andel af husstandens samlede forbrug ik-
ke udviser de store svingninger på tværs 
af de forskellige boligtyper. Kun husstan-
de i tjenesteboliger, hvor boligbenyttelsen 
kan være en del af aflønningen, markerer 
sig med et afvigende lavt forbrug. Denne 
type bolig er dog i antal helt ubetydelig.

TABEL 4.1. (side 64) viser sammensæt-
ningen af det private forbrug i 1948 og 
2008. Selv om produktionsapparatet var 
ved at være genetableret efter en massiv 
nedslidning under besættelsen, var dan-
skernes indkomster små i 1948. 

Det afspejles i, at en meget stor del af 
forbruget – omkring 60 pct. – gik til at 
dække de grundlæggende behov: mad, 
drikke, beklædning og bolig. Der var kun 
lidt tilbage til et luksusbetonet forbrug, og 
forbruget af disse goder har været ganske 
skævt fordelt i befolkningen. 

Springer vi nu frem til 2008, fremgår 
det, at forbrugets relative fordeling, tabel-
len viser netop forbrugets sammensæt-
ning, har ændret sig på en række punkter. 

Især er forbruget gået relativt ned for 
mad og drikke, og fodtøj og beklædning 
fylder også kun det halve i danskernes 
husholdningsregnskab, som det illustre-
res i tabellen.

En post med øget vægt er derimod for-
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Figur 4.1.B. Også den enkelte forbruger mere, meget mere, end danskeren lige efter 
Anden Verdenskrig. Offentligt og privat forbrug pr. capita 1948-2009, tusinde kr. 
2000-priser, kædede værdier.

Figur 4.1.A. Vi forbruger mere, meget mere, end generationerne før os.
Befolkningens samlede forbrug, privat og offentligt 1948-2009. Mia. kr. 2000-priser, 
kædede værdier.

Anm. Tal for 2007-09 er foreløbige.

Kilde: Danmarks Statistik.

Anm. Tal for 2007-09 er foreløbige.

Kilde: Danmarks Statistik.



62     VI DER BOR I DANMARK

Figur 4.2. Jo mere vi tjener, desto mindre bruger vi forholdsmæssigt på boligen.
Andel af det samlede forbrug anvendt på boligbenyttelse, fordelt på indkomstgrupper, 2006-2008.

Figur 4.3. Udgifterne til det at bo svinger omkring 20-25 pct. af det samlede forbrug – næsten 
uanset boligform. Andel af forbrug anvendt på boligbenyttelse, fordelt på ejerforhold 2006-2008.

Anmærkning: Figur 4.2. og 4.3. bygger på data fra forbrugsundersøgelsen, hvor alle offentliggjorte tal er base-

ret på tal for 3 år. Figurerne viser således gennemsnittet af forbrug i 2006, 2007 og 2008.

Kilde: Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik.
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bruget på transport. Meget af det stigende 
forbrug på transport skyldes vores biler. I 
1950 havde kun hver 38. dansker en per-
sonbil. I 1960 havde hver 12. dansker en 
sådan, og ved begyndelsen af 1970’erne 
havde hver femte. Omkring årtusindskif-
tet havde ca. hver tredje en bil.

De mange biler bliver også brugt. Dan-
skerne flyttede i stigende grad ud til pe-
riferien af de store byer, og de voksende 
indkomster gjorde det muligt at få en bil 
til den daglige transport mellem hjem og 
arbejde. Da bilen også bruges flittigt i fri-
tiden, er den blevet danskernes udestue.

Bilen og det dertil hørende forbrugs-
mønster er kun et blandt mange eksem-
pler på den spredning og innovation, der 
er sket i danskernes privatforbrug i takt 
med den teknologiske udvikling efter 1945 
og i takt med fortsatte stigninger i arbej-
dets produktivitet. 

Man kan her tænke på varige eller 
halvvarige forbrugsgoder som fladskær-
men, dvd-afspilleren, pc’en, mobiltelefo-
nen, fryseren, køleskabet, opvaskemaski-
nen, vaskemaskinen, kaffemaskinen, det 
digitale kamera, GPS’en etc. Alt sammen 
goder, som på trods af etiketten ”varige” 
eller ”halvvarige forbrugsgoder” bliver 
skiftet ud efter få år og måske med kor-
tere og kortere mellemrum.

4.2. Det offentlige forbrug   
fulgte godt med

Af tallene bag figur 4.1.A. og B. fremgår 
det, at det samlede offentlige forbrug fra et 
relativt lavt udgangspunkt steg 6,5 gange 
samlet set og 4,9 gange opgjort pr. dansker. 

Bag dette ligger fremvæksten af det 
danske velfærdssamfund, hvis historie vi 
i grove træk skildrer i kapitel 8. Som et re-

sultat af denne vækst har vi i dag adgang 
til mange flere og meget mere differen-
tierede offentlige goder som eksempelvis 
daginstitutioner, folkeskoler, sygehuse, et 
udbygget vejnet, ældrepleje osv. De såkald-
te overførselsindkomster – dvs. pengeover-
førsler fra det offentlige til borgerne – er 
derimod ikke regnet med i det offentlige 
forbrug, da disse indkomster anvendes i 
det private forbrug.

Fra 2000 til og med 2008 har stigningen 
i det samlede private forbrug ligget på 1,7 
pct. om året mod 2,1 pct. om året for det 
samlede offentlige. Der skete dermed ik-
ke en omprioritering fra offentligt til privat 
forbrug efter regeringsskiftet i 2001, hvor 
en borgerlig regering afløste en socialde-
mokratisk ledet regering, og frem til 2009.

4.3. Danskernes indkomster   
siden Anden Verdenskrig

Indkomsten er alt forbrugs moder – i det 
mindste i det lange løb.1 At denne moder er 
blevet stadig mere frugtbar, ses af  FIGUR 4.4. 

Figuren viser udviklingen i faste 
2000-priser i den enkelte danskers gen-
nemsnitlige indkomst i den samme peri-
ode som i figur 4.1., hvor emnet var ud-
viklingen i forbruget. 

Det fremgår, at der har været tale om 
en væsentlig stigning i danskernes ind-
komster over de 60 år, helt konkret på 
3,6 gange mellem 1948 og 2009. Den 
høje og stigende indkomst vidner om en 
befolkning, der som andre befolkninger i 
den industrialiserede verden har priorite-
ret forbrug over mere fritid.

Man kan dog bemærke, hvordan fi-
nanskrisens udbrud gav en mærkbar ned-
gang i indkomsterne ved udgangen af pe-
rioden.
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Privatforbrug, pct.

1948 2008

Fødevarer 28,9 10,2

Drikkevarer og tobak 11,5 4,3

Fodtøj, tekstil og beklædning 11,7 4,7

Husleje/boligbenyttelse 7,0 20,9

Brændsel, el, gas, varme 5,1 5,6

Varige forbrugsgoder til hjemmet og til personlig brug/boligudstyr, 
husholdningstjenester m.v.

7,5 5,7

Anskaffelse og vedligeholdelse af egne transportmidler 1,6 5,4

Kollektiv transport og kommunikation 4,2 9,3

Turistudgifter m.v./Fritidsudstyr, underholdning og rejser 1,3 11,3

Medicin, lægeudgifter o.l. - 2,6

Andre varer og tjenester 21,1 19,9

100,0 100,0

Tabel 4.1. Forbruget har ændret sig radikalt siden 1940’erne: Vi bruger forholdsvis mindre på de 
basale poster og langt mere på boligbenyttelse, fritid og luksusgoder.
Sammensætningen af privatforbruget fordelt på hovedposter i 1948 og 2008.

Figur 4.4. Vi tjener også mere, meget mere, end generationerne før os.
Indkomst pr. capita 1948-2009, tusinde kr. 2000-priser.

Anm. Tal for 2007-09 er foreløbige tal.

Kilde: Danmarks Statistik. Tal fra 1948-1965 er hentet fra statistiske tiårsoversigter og omregnet til 2000-priser ved hjælp af forbruger-

prisindekset.

Anm. I 1948 indgik “Medicin, lægeudgifter o.l.“ i posten “Andre varer og tjenester".

Kilde: Danmarks Statistik.
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4.4. Hvordan fik vi den højere indkomst?

Når indkomsterne siden 1948 er steget så 
voldsomt, afspejler det dels en højere er-
hvervsfrekvens for kvinder siden 1960’er-
ne (se også det følgende kapitel), dels en 
væsentligt højere produktivitet i den pri-
vate og offentlige sektor i dag end lige ef-
ter Anden Verdenskrig. 

Produktivitet defineres på forskellig 
måde. Ofte anvendes værdien af de pro-
ducerede varer i forhold til den mulige ar-
bejdsstyrke i alderen 15-64 år, værdien pr. 
arbejdstime eller værdien pr. beskæftiget.

Vælger vi her værditilvæksten pr. arbejds-
time, ligger Danmark i den europæiske top, 
og danske arbejdere overgik i år 2000 end-
da amerikanske arbejderes timeproduktivi-
tet. Da amerikanske lønmodtagere arbej-
der mere end danske, var produktionen pr. 
beskæftiget dog ens i 2000 for de to lande. 

Som følge af den demografiske udvik-
ling i Danmark med flere ældre og færre i 
den arbejdsdygtige alder og en meget høj 
beskæftigelsesgrad, der næppe kan øges 
væsentligt,2 er en fortsat stigning i værdi-
tilvæksten pr. arbejdstime afgørende for 
en fortsat fremgang i både det offentlige 
og private forbrug. 

Meget tyder imidlertid på, at væksten i 
produktiviteten er ved at klinge af. På det 
seneste har der ligefrem vist sig tendenser 
til faldende produktivitet. 

I perioden 2004-2008 steg produk-
tiviteten i gennemsnit kun med 0,1 pct. 
årligt, hvilket skyldes direkte fald i slut-
ningen af perioden. I 2007 og 2008 faldt 
arbejdsproduktiviteten således ifølge Dan-
marks Statistik i den markedsmæssige del 
af økonomien med 0,7 og 3,0 pct.3 Det 
står i kontrast til den langsigtede udvik-
ling i produktiviteten, som i perioden fra 

1967 til 2008 i den markedsmæssige del 
af økonomien i gennemsnit er steget med 
2,9 pct. årligt. De kraftigste stigninger i 
produktiviteten fandt sted i 1960’erne og 
-70’erne. Fra 1967 til 1973 var der en år-
lig vækst på 6,2 pct.4 

Danmarks Statistik vurderer, at for pe-
rioden 1967-2007 som helhed kan om-
kring halvdelen af fremgangen i arbejds-
produktiviteten forklares af et øget kapi-
talapparat, dvs. maskiner, transportmidler, 
bygninger m.v., og en bedre uddannelse 
af arbejdsstyrken. Resten forklares af ge-
nerelle tekniske fremskridt og en bedre 
tilrettelæggelse af arbejdet.

Det bliver naturligvis diskuteret, hvad 
der er årsagen til den lige nu negative ud-
vikling i produktiviteten. Nogle peger ek-
sempelvis på, at i 2007 og 2008 kom de 
dele af arbejdsstyrken, der tidligere har 
haft en marginaliseret stilling i forhold til 
fast beskæftigelse, i job. Og disse menne-
sker havde sandsynligvis en produktivitet 
under gennemsnittet.

Økonomi- og Erhvervsministeriet 
(2009) fastslår i en analyse, at mængden 
af produktionskapital (maskiner, bygnin-
ger, m.v.) i forhold til beskæftigelsen på 
det seneste er vokset mindre end tidligere. 
Desuden peger analysen på et lidt lavere 
vækstbidrag fra ændringer i arbejdsstyr-
kens uddannelsessammensætning.

Udviklingen i produktiviteten vil op-
nå en høj prioritering i de kommende år, 
både i erhvervslivet og blandt de politiske 
partier, der er med til at sætte rammerne 
for erhvervslivet. 

I denne sammenhæng er det interes-
sant, at analyser fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed peger på, at ansættelsen 
af udenlandske eksperter øger produktivi-
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Når økonomerne skal vurdere, hvilken grad af 

lighed der findes i en befolkning, er det oftest 

anvendte mål den såkaldte Gini-koefficient. 

I dette mål betragter man den samlede 

indkomstmasse, som er summen af alle 

personers indkomst for den befolkning, 

man nu er interesseret i.  Gini-koefficienten 

angiver så, hvor ulige indkomstmassen 

er fordelt. Populært beskrevet angiver 

koefficienten, hvor stor en andel af 

den samlede indkomst som man skulle 

flytte rundt mellem borgerne for at få en 

fuldstændig lige indkomstfordeling. 

Er koefficienten fx 0,4, betyder det, at 40 

pct. af indkomsterne skulle omfordeles for at 

få en helt lige indkomstfordeling. Som regel 

beregnes Gini-koefficienten på baggrund af 

indkomsterne efter skat og overførsler, som i 

figuren nedenfor.

Figuren viser udviklingen fra midten af 

1950’erne og frem til 2007. Figuren er 

udarbejdet ud fra tre forskellige kilder, og 

data er ikke helt sammenlignelige på sidste 

decimal, men kurvens illustration af de 

tidsmæssige bevægelser er sikker nok: Fra 

midten af 1950’erne og frem til midten af 

1980’erne sker der en endog meget tydelig 

bevægelse mod større lighed. Efter 1995 er 

der dog tale om en vis – men svag – tendens 

mod større ulighed.

Paradoksalt nok kan man forvente, at 

finanskrisen fra 2008 og dens efterdønninger 

med bl.a. kraftige fald i boligpriserne vil få 

uligheden til at falde, fordi det er de bedre- 

stillede, som har de største formuetab.

I en international sammenligning gennemført 

af Rockwool Fondens Forskningsenhed for 

situationen i midten af 1990’erne i en række 

OECD-lande kan man hæfte sig ved, at 

koefficienten i et land som Mexico lå på ca. 

52 pct. og i Tyrkiet på ca. 50 pct. Lande som 

USA, Italien, Irland havde alle en koefficient 

på omkring 30 pct. eller derover. Danmark 

var med en koefficient på ca. 20 pct. den 

nation, der havde den laveste ulighed i 

sammenligningen.

UDVIKLINGEN MOD STØRRE LIGHED

Kilde: Data for 1955 og 1966: Brandolini (1998), 1976: Van Ginneken og Park (1984), 1983-2007: Finansministeriet (2010).

Anmærkning: Beregningerne er efter skat og overførsler. 

Udviklingen i Gini-koefficienten for Danmark, 1955-2007.
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teten over gennemsnittet i de virksomhe-
der, hvor de bliver ansat. Private service-
virksomheder, der har ansat udenlandske 
eksperter, har således i de seneste år kla-
ret sig bedre end andre servicevirksomhe-
der. Deres produktivitet er nemlig steget 
mere. I perioden 1999-2005 er der tale 
om en ekstraordinær produktivitetsstig-
ning på syv pct.

4.5. Fordelingen af indkomsterne

Nu er udviklingen i den gennemsnitlige 
indkomst, som den er beskrevet ovenfor, 
ikke nok til at give den fulde forståelse 
af danskernes forbrugsmuligheder. Ind-
komsterne kan jo være meget skævt for-
delt. Et ubetydeligt mindretal kunne sid-
de på så meget af produktionsapparatet, 
at de henter en uforholdsmæssig stor del 
af den samlede kage hjem til sig selv og 
deres familie. 

Ikke blot Danmark, men alle de 
skandinaviske lande er præget af en 
politisk vision om det socialt set lige 
samfund.

Netop fordelingen af indkomster har 
historisk set været et af de helt afgørende 
politiske spørgsmål, hvis ikke det afgørende. 
Ikke blot Danmark, men alle de skandina-
viske lande er præget af en politisk vision 
om det socialt set lige samfund (se nærme-
re om dette i kapitel 8 om udviklingen af 
velfærdsstaten efter 1945).

Da emnet har så stor opmærksomhed, 
er det også blevet fulgt detaljeret helt til-
bage til Første Verdenskrig og med inve-
stering af store ressourcer i den statistiske 
afdækning af fordelingen af indkomsterne.

Disse uafhængige økonomiske under-

søgelser har vist, at uligheden i indkomst, 
især efter skat, er aftaget, siden Første Ver-
denskrig sluttede i 1918 og frem til 1995, 
hvorefter den er steget svagt indtil 2007, 
men netop kun svagt. Tempoet for udlig-
ningen har naturligvis varieret alt efter de 
økonomiske og politiske konjunkturer. I 
nogle perioder er det gået stærkt. I andre 
er uligheden kun faldet marginalt, eller 
bestående ulighed er blevet fastholdt. Ud-
viklingen fra 1950’erne til 2007 er vist i 
tekstboksen på foregående side.

4.6. Indkomstmobilitet    
mellem generationerne

Uligheden i indkomster er svag i Dan-
mark, svagere end i stort set alle andre 
sammenlignelige lande. Men det fjerner 
ikke den kendsgerning, at indkomstfor-
delingen ikke er helt lige, og at der er so-
cialt udsatte grupper i Danmark, se også 
gennemgangen i kapitel 15. Spørgsmålet 
er så: Fastlåses en situation med svag ind-
komst mellem generationerne?

Forældrenes indkomst har kun en 
forholdsvis ringe betydning for, hvilken 
levefod børnene har udsigt til, når de 
bliver voksne.

Overraskende for mange viser analyser 
i Rockwool Fondens Forskningsenhed, at 
godt nok har forældrenes indkomst en be-
tydning for, hvilken levefod børnene har 
udsigt til, når de bliver voksne, men det 
har en forholdsvis ringe betydning. Uan-
set om ens forældre har haft høj eller lav 
indkomst, spiller det kun en relativt min-
dre rolle for, hvilken indkomst man selv 
har udsigt til i sit voksenliv. 

Et typisk barn af en familie, der i sin 
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tid havde en lav indkomst – 100.000 kr. 
eller derunder i 1980 – tjente i 2004 26 
pct. mindre end det barn, der kom fra den 
rigere familie med 300.000 kr. eller mere i 
indkomst i 1980. Tager man højde for be-
taling af skat og modtagne sociale ydelser, 
skrumper forskellen til 18 pct.

Forskellen er der altså. Men i kroner 
og ører er den overskuelig: De, der kom-
mer fra bedre kår, havde i 2004 typisk godt 
18.000 kr. til forbrug om måneden. De, 
der kommer fra de ringere vilkår, havde 
15.000 kr. Danskeren er med andre ord 
ikke dømt fra fødslen til et liv ude i kul-
den, hvis ens forældre er fattige. Modsat 
betyder det heller ikke nødvendigvis et liv 
på den grønne gren som voksen, blot fordi 
man er født i en velstillet familie.

4.7. Sammenfatning

Siden Anden Verdenskrig har Danmark 
bevæget sig ind i masseforbrugets æra. 
Udviklingen af helt nye varetyper og for-
bedring og billiggørelse af eksisterende er 
indgået i en samfundsmæssig dialektik, der 
konstant har ændret behovene. Samtidig 
råder vi over mange flere offentlige goder. 

Når vi kan forbruge så meget mere end 
generationerne før os, skyldes det selvsagt, 
at vores indkomster har oplevet tilsvarende 
høje vækstrater. En afgørende forklaring 

på de stigende indkomster er udviklingen 
af et højproduktivt erhvervsliv, der klarer 
sig godt i den internationale konkurrence 
i en globaliseret verden. Dertil kommer, 
at væsentligt flere kvinder er kommet ud 
på arbejdsmarkedet. 

Kapitlet viste samtidig, at denne ind-
komst er meget lige fordelt. Danmark hø-
rer nemlig til blandt de socialt set mest 
lige samfund i verden. Vi så også, at høj 
eller lav indkomst ikke nødvendigvis er 
arvelig. Børn af forældre fra mindre vel-
stillede lag af befolkningen opnår i gen-
nemsnit et forbrug som voksne, der kun 
ligger svagt under forbruget hos børn af 
mere velstillede forældre.

Skal vi fortsat gå frem i indkomst og 
forbrug i 2000-årene, vil det imidlertid 
kræve en vækst i produktiviteten, og den 
viser for øjeblikket en faldende tendens. 
Fortsætter dette fald, vil vores velfærd bli-
ve mindre i fremtiden.

Noter

1. Låntagning og overførsel mellem generationerne kan 
selvsagt skabe mulighed for et ikke ubetydeligt mer-
forbrug for en kortere eller længere periode hos nogle 
danskere. 

2.  Noget kan måske hentes ved en lidt senere gennem-
snitlig tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet.

3.   Nyt fra Danmarks Statistik nr. 430, 27. september 
2010. Foreløbige tal.

4.  Samme kilde som ovenfor.





5. Danskerne på    
arbejdsmarkedet
Danskerne er et arbejdsomt folk. I 2008 var 80 pct. af de 18-64-årige aktive 

på arbejdsmarkedet. Mændene var med 83 pct. lidt mere erhvervsaktive end 

kvinderne med 77 pct. Tallene angiver den såkaldte erhvervsfrekvens, dvs. 

den andel af befolkningen i den givne alder, der er i arbejdsstyrken enten 

som beskæftiget eller som arbejdsløse tilmeldt jobcenteret.
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Så høj en erhvervsdeltagelse som den dan-
ske genfindes kun i få andre lande. Inden 
for EU er Danmark i top sammen med 
Sverige, Norge, Finland og Holland, hvor 
75-80 pct. af de 15-64-årige befinder sig 
i arbejdsstyrken (erhvervsfrekvensen for 
dette aldersinterval var 78 pct. i Dan-
mark i 2008). I EU-bunden finder vi lan-
de som Italien, Grækenland og Polen med 
erhvervsfrekvenser mellem 63 og 68 pct.1 
En væsentlig del af forklaringen på denne 
forskel er, at kvinderne i disse lande har en 
klart lavere erhvervsaktivitet end de dan-
ske kvinder. De danske mænd derimod har 
haft en faldende erhvervsfrekvens gennem 
de seneste 40-50 år.

5.1. De erhvervsaktive danskere

Udviklingen i erhvervsfrekvensen for kvin-
der og mænd i Danmark i tiden fra 1950 
til i dag illustreres i FIGUR 5.1. 

I 1950, fremgår det af figuren, var stort 
set alle mænd i alderen mellem 25 og 60 
år på arbejdsmarkedet. Kun de fysisk og 
psykisk handicappede var reelt uden for 
arbejdsstyrken.

Selv om mange var ufaglærte, og man-
ge formentlig ikke havde en voldsomt høj 
produktivitet, var der alligevel job til dem. 
Det danske samfund anno 1950 havde 
stadig sektorer, fx i landbruget, i bygge- 
og anlæg og i industrien, hvor anvendel-
sen af teknologi var forholdsvis begræn-
set, og hvor manden med en skovl eller 
spade kunne gøre sig gældende – for nu 
at udtrykke det lidt firkantet. Og det so-
ciale sikkerhedsnet var ikke så udbygget, 
at et helt liv på overførselsindkomster var 
et realistisk alternativ til lønarbejde.

Mellem 1950 og 2009 blev det socia-
le sikkerhedsnet både udbygget og hævet 

meget. Og dette sociale sikkerhedsnet fun-
gerer på den måde, at folk med lav mar-
kedsproduktivitet får en kompensation for 
den lave arbejdsløn, som vedkommende 
ville kunne tjene på arbejdsmarkedet. I 
Danmark blev det hurtigt sådan, at man 
gav folk socialhjælp som erstatning for en 
lav indkomst og ikke som et supplement 
til en lav indkomst; folk på socialhjælp fik 
krone for krone modregnet den løn, de 
måtte tjene, i deres ydelse. Herved for-
svandt de job, som højst kunne oppebære 
en løn under eller tæt på de sociale ydel-
ser. I denne proces kom mange menne-
sker over på livsvarig offentlig forsørgelse 
og gled helt ud af arbejdsstyrken. 

Så hvis ikke ens evner rakte til andet 
end at pudse sko, grave med en spade el-
ler tilsvarende, ja, så ville ”samfundet” i 
form af de skiftende politiske flertal i Fol-
ketinget ikke have, at man var overladt til 
egen forsørgelse, men i stedet til den hø-
jere offentlige forsørgelse. Det betød til 
gengæld, at mange ufaglærte mænd blev 
hægtet af arbejdsmarkedet.

Endnu i 1960’erne lykkedes det i vid 
udstrækning at fastholde folk med lav pro-
duktivitet på arbejdsmarkedet. Men frem 
gennem 1970’erne begyndte andelen af 
mænd i den arbejdsdygtige alder, som 
hverken var under uddannelse eller for-
sørgede sig selv, at stige. Blandt de sand-
synlige forklaringer er også den alminde-
lige teknologiske udvikling.

For kvindernes vedkommende ser vi 
en helt anden historie. Siden 1950 er alle 
aldersgrupper mellem 20 og 60 år massivt 
mere til stede på arbejdsmarkedet. Vi har 
allerede været inde på, at mange kvinder 
tidligere forlod arbejdsmarkedet, efter at 
de fik deres første barn. Dette slår stærkt 
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igennem i figur 5.1., hvor kvinder over 
25 år i 1950 havde en markant lavere er-
hvervsfrekvens end de helt unge kvinder. 
Havde kvinderne først trukket sig ud af 
arbejdsmarkedet, var det få, der vendte til-
bage, selv om børnene blev store. I 2009 
havde alle årgange bortset fra de helt un-
ge kvinder en højere erhvervsfrekvens, der 
for grupperne over 25 år endda var langt 
højere i 2009 end i 1950. 

Disse skift i kvindernes arbejdsmarkeds-
deltagelse repræsenterer herved en af de 
mest massive forandringer af danskernes 
dagligdag gennem de seneste 50 til 60 år.

5.2. Beskæftigelsesgraden

Nu er ikke alle erhvervsaktive nødvendig-
vis i arbejde. Nogle kan gå ledige enten 
på arbejdsløshedsdagpenge eller være på 
kontanthjælp (se afsnit 5.4. neden for). 

Hvor stor en andel af befolkningen, 
der rent faktisk er i arbejde, fremgår af 

den såkaldte beskæftigelsesgrad. Beskæfti-
gelsesgraden angiver antallet af beskæf-
tigede i de arbejdsdygtige aldre divideret 
med antallet af personer i befolkningen i 
de samme aldersgrupper. 

Udviklingen i beskæftigelsesgraden i 
perioden 1981 til 2008 fremgår af FIGUR 

5.2. Den fuldt optrukne linje viser beskæf-
tigelsesgraden for begge køn, mens de to 
stiplede kurver viser beskæftigelsesgraden 
for henholdsvis mænd og kvinder. 

Den meget svage forskel mellem 
de to køns beskæftigelsesgrad er 
internationalt set bemærkelsesværdig.

Beskæftigelsesgraden befinder sig i be-
gyndelsen af perioden omkring 0,75, dvs., 
at 75 pct. af de 18-64-årige var i beskæf-
tigelse i begyndelsen af 1980’erne. Kur-
ven svinger omkring dette niveau, men 
med en tendens til fald frem til midten 

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 5.1. Mænd er noget mindre på arbejdsmarkedet i dag end for 60 år siden, kvinder markant mere.
Erhvervsfrekvensen for kvinder og mænd i 1950 og 2009.
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af 1990'erne. Derefter indtræffer en sti-
gende tendens, der bringer niveauet op 
på 0,78 ved udgangen af perioden, dvs. 
at 78 pct. af de 18-64-årige er i arbejde i 
2008, hvilket internationalt set er en me-
get høj andel.

Det fremgår, at gabet mellem de to 
køns beskæftigelse indsnævres betydeligt 
fra 1981 til 2008, og at det er kvindernes 
øgede deltagelse, der bringer den samlede 
beskæftigelsesgrad op mod slutningen af 
perioden. Den meget svage forskel mel-
lem de to køns beskæftigelsesgrad er in-
ternationalt set bemærkelsesværdig.

5.3. Integration på arbejdsmarkedet af 
ikke-vestlige indvandrere

Fra midten af 1970’erne har der været et 
vedvarende indvandringsoverskud, og an-
tallet af ikke-vestlige indvandrere og efter-
kommere er i dag betydeligt (se kapitel 1). 

Hvordan det er gået med de nye bor-
geres beskæftigelsesgrad i perioden fra 
1981 til 2008, ses af FIGUR 5.3. 

Beskæftigelsesgraden for vestlige ind-
vandrere følger danskernes, selv om ni-
veauet ligger noget under danskernes in-
ternationalt set høje beskæftigelse. Det-
te forhold forklares (ikke vist her) for en 
stor dels vedkommende af en lavere be-
skæftigelsesgrad blandt kvinderne. Vest-
lige efterkommere befinder sig en anelse 
under danskerne, men fra slutningen af 
1990’erne kun med en ubetydelig forskel.

Ikke-vestlige indvandrere befinder sig 
i det meste af perioden markant under 
danskerne, hvilket afspejler store proble-
mer med integrationen af denne gruppe 
på det danske arbejdsmarked. Disse pro-
blemer opstår bl.a. som følge af en lav ud-
dannelse og sproglige barrierer samt det 

forhold, at der nogle år kom rigtig mange 
mennesker, som det under alle omstæn-
digheder ville have været svært at skaffe 
job på et i forvejen presset arbejdsmarked. 
Man kan dog bemærke, at kurven efter 
et lavpunkt i midten af 1990'erne stabilt 
har bevæget sig op ad, men fortsat med 
et godt stykke vej op til danskernes høje 
beskæftigelse.

For ikke-vestlige efterkommere ser vi 
også et beskæftigelsesniveau, der i perio-
den ligger klart under danskernes. Men 
igen kan man bemærke en stigende ten-
dens efter midten af 1990’erne. I dag er 
der ikke den store forskel mellem ikke-
vestlige og vestlige efterkommeres be-
skæftigelsesgrad, selv om begge grupper 
stadig ligger under danskernes.

Fremgangen i beskæftigelse for ikke-
vestlige indvandrere fremgår også af en 
tidligere analyse fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed. Den viste, at ikke-vest-
lige mandlige, ufaglærte indvandrere, som 
ikke havde flygtningebaggrund, havde en 
beskæftigelse efter 5 år i landet, der lå gan-
ske tæt på ufaglærte danske mænds. I 2005 
havde ikke-vestlige indvandrermænd med 
den nævnte baggrund en beskæftigelses-
grad på 67 pct., hvilket kan sammenhol-
des med, at ufaglærte danske mænd havde 
en beskæftigelsesgrad på 72 pct.

5.4. Arbejdsløsheden

1960’erne var præget af fuld beskæftigelse, 
og det var i dette tiår, at industrien begynd-
te at efterspørge indvandret arbejdskraft. 

I efteråret 1973 udbrød imidlertid som 
nævnt i kapitel 3 en krise, der blev indledt 
af kraftigt stigende oliepriser samt gene-
relt stigende råvarepriser. Dertil kom et 
stærkt fald i forbruget i de lande, vi eks-
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Kilde: Egne beregninger fra RAS.

Figur 5.2. Beskæftigelsesgrad for de 18-64-årige (1981-2008).

Figur 5.3. Beskæftigelsesgrad for de 18-64-årige inddelt efter etnicitet (1981-2008).

Kilde: Egne beregninger fra RAS.
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porterede til, hvilket satte eksporten år 
tilbage. Dansk økonomi led også af en 
række ubalancer med lønstigninger, der 
oversteg produktivitetsudviklingen, og en 
stor privat og offentlig låntagning i udlan-
det i 1960’erne. 

Resultatet af disse samvirkende fakto-
rer blev, at arbejdsløsheden var en fast del 
af mange danskeres dagligdag frem gen-
nem 1970’erne og -80’erne, se FIGUR 5.4. 

Situationen blev yderligere anstrengt 
som følge af, at store årgange fra 1940’er-
ne enten lige var kommet eller var på vej 
ud på arbejdsmarkedet.

Efter at have toppet ved omkring 10-
12 pct. af alle i arbejdsstyrken i begyndel-
sen af 1990’erne faldt arbejdsløsheden un-
der bedre konjunkturer til under 2 pct. i 
2008. I juni 2008 nåede den helt ned på 
1,6 pct. målt i forhold til arbejdsstyrken, 
hvilket reelt betød mangel på arbejdskraft 
og en intens debat om ”manglen på hæn-
der”. Den lave ledighed i sommeren 2008 
kan sammenholdes med en arbejdsløshed 
på 12,9 pct. i april 1994. 

Finanskrisen, der brød ud i efteråret 
2008, tvang igen arbejdsløsheden i vejret, 
og i vinteren 2010-11 nåede den 5 pct.

Det forhold, at rigtig mange danskere 
er aktiverede eller i job med løntilskud, og 
som sådan ikke tæller med i ledighedstal-
lene, har på det seneste bidraget til at øge 
opmærksomheden på et alternativt begreb: 
bruttoledigheden. Siden januar 2010 publi-
cerer Danmarks Statistik tal for ledighe-
den baseret på dette begreb. 

Bruttoledigheden opgøres som sum-
men af de traditionelt registrerede ledige 
(herefter betegnet som nettoledigheden), 
dvs. alle 16-64-årige, som modtager ar-
bejdsløshedsdagpenge, samt kontant-

hjælpsmodtagere, der er til rådighed for 
arbejdsmarkedet. I juli 2010 lå dette tal 
på 113.000 fuldtidsledige svarende til 4,1 
pct. af arbejdsstyrken. Dertil lægges ved 
opgørelsen af bruttoledigheden personer 
i løntilskudsjob og arbejdsmarkedspara-
te personer i anden form for aktivering. 

Bruttoledigheden omfatter dermed al-
le ledige, som udgør en udgift for de of-
fentlige kasser, selv om nogle har et mid-
lertidigt job baseret på offentlige tilskud. 

Danmarks Statistiks opgørelse fra juli 
2010 viser, at der på dette tidspunkt var 
171.000 bruttoledige, hvilket svarer til 6,3 
pct. af arbejdsstyrken.

Men begrebet omfatter ikke alle ar-
bejdsløse, idet nogle reelt er arbejdssø-
gende og til rådighed for arbejdsmarkedet 
uden at modtage penge fra det offentlige.

Via interviewbaserede opgørelser ind-
kredser Danmarks Statistik også det sam-
lede ledighedstal. Opgjort på denne måde 
nåede Danmarks Statistik for andet kvartal 
2010 op på, at der blandt de 15-66-årige 
var 216.000 ledige, hvilket svarer til 7,4 
pct. af arbejdsstyrken.

Med til historien hører også, at mange 
i den arbejdsdygtige alder fra 1970’erne 
og frem har befundet sig på såkaldte over-
førselsindkomster, dvs. pengeoverførsler fra 
det offentlige til borgerne. Disse overførs-
ler dækker bl.a. førtidspension, efterløn, 
kontanthjælp, sygedagpenge, orlovsydelser 
og så også arbejdsløshedsdagpenge som 
omtalt ovenfor (læs mere om overførsels-
indkomster i kapitel 8 om velfærdsstaten). 

I 1991 udgjorde andelen af såkald-
te helårsmodtagere af sociale ydelser 24 
pct. af de 18-66-årige (en person, der fx 
har modtaget en overførselsindkomst i et 
halvt år, indgår i statistikken over overfør-
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selsindkomster som 0,5 helårsmodtager). I 
1994 og -95 toppede andelen med 29 pct., 
hvorefter andelen faldt til 21 pct. i 2007. 
Man kan imidlertid bemærke, at 2007 var 
et år med gode økonomiske konjunkturer, 
hvorved det reelle fald måske ikke bliver 
så imponerende endda.

Arbejdsløse, som har optjent ret til ar-
bejdsløshedsdagpenge via medlemskab af 
en a-kasse og som har haft fuld beskæf-
tigelse i mindst 52 uger inden for de sid-
ste 3 år, modtager en indkomsterstatten-
de ydelse fra den første ledige dag. For 
arbejdsløse, der er blevet ledige efter den 
1. juli 2010 eller senere, kan denne ret til 
arbejdsløshedsdagpenge bevares i op til to 
år, hvilket er en forholdsvis lang periode i 
forhold til andre landes arbejdsløshedslov-
givning. Frem til juli 2010 var længden op 
til fire år, hvad der i en international sam-
menligning var uforholdsmæssigt længe.

I 2010 lå arbejdsløshedsdagpengene 
for fuldtidsledige og fuldtidsforsikrede på 
3.760 kr. pr. uge. I forhold til en lavtløn-
net ufaglært arbejder udgør dette beløb 
en god kompensation, op til 90 pct. af den 
tidligere indkomst, for den tabte arbejds-
fortjeneste. Derimod er en vellønnet fag-
lært arbejder og især en højtlønnet akade-
miker på dagpenge relativt svagere stillet.

Finanskrisen tvang arbejdsløsheden i 
vejret efter nogle år med nærmest fuld 
beskæftigelse. 

Den første lov om statsanerkendte 
arbejdsløshedskasser er fra 1907. Siden 
da har staten ydet tilskud til arbejdsløs-
hedsunderstøttelsen, men indtil midten 
af 1960’erne betalte de forsikrede arbej-
dere selv en relativt stor andel af de sam-

lede udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. 
Loven fra 1907 blev gennemgribende 

revideret i anden halvdel af 1960’erne. 
Satserne ved arbejdsløshed blev sat kraf-
tigt op, og staten overtog det meste af fi-
nansieringen af arbejdsløshedsdagpenge-
ne og dermed den økonomiske risiko ved 
en eventuelt stigende ledighed. 

Under krisen efter 1973 blev dagpen-
geperioden udvidet for at kompensere for 
den længere tid, det måtte forventes at 
tage for at finde et job. Forlængelsen af 
dagpengeperioden betød i praksis, at de 
arbejdsløse kunne fortsætte på dagpenge 
i mange år, indtil en række stramninger 
satte ind i 1990’erne. I disse stramninger 
indgik også øgede krav, der skulle sikre, 
at den ledige reelt stod til rådighed for ar-
bejdsmarkedet. Samtidig kom der større 
fokus på at aktivere de ledige, så de igen 
kom i arbejde. 

Efterlønnen for arbejdsløshedsforsikre-
de blev introduceret i 1979. Det skete bl.a. 
med den begrundelse, at ordningen kunne 
få flere unge i arbejde, når de ældre forlod 
arbejdsmarkedet lidt før, end de ellers hav-
de planlagt (se også den nærmere omtale 
af dagpengene og efterlønnen i kapitel 8). 

En anden begrundelse var, at man-
ge ufaglærte reelt var nedslidte, når de 
nåede de 60 år. Det ville derfor være et 
væsentligt velfærdsgode, hvis disse men-
nesker kunne få efterløn. I andet kvartal 
2010 var der 122.000 på efterløn, omreg-
net til fuld tid.

5.5. En nation af lønmodtagere

Statistikken over arbejdsmarkedet viser, 
at vi er en nation af lønmodtagere. Ar-
bejdsmarkedet har ændret sig dramatisk 
i de sidste 50 år, og det har tvunget an-
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tallet af selvstændige ned. I 1960 var der 
eksempelvis næsten 200.000 selvstændige 
landbrugere. I 2008 var tallet godt 30.000.
 Mange små forretningsdrivende og hånd-
værksmestre har også trukket sig ud af ar-
bejdsmarkedet uden at blive erstattet af 
nye. I 2009 udgjorde de selvstændige in-
klusive landmænd omkring 7 pct. af ar-
bejdsstyrken. I 1960 ejede hver femte i 
arbejdsstyrken den virksomhed, han el-
ler hun var beskæftiget i.

5.6. Hvor mange timer arbejder   
danskerne – før og nu? 

Et vigtigt aspekt af en beskrivelse af dan-
skerne og arbejdsmarkedet er, hvor man-
ge timer vi tilbringer der. Professor Nina 
Smith undersøgte i 2003 for Rockwool 
Fondens Forskningsenhed udviklingen i 
den årlige arbejdstid for en industriarbej-
der helt tilbage fra 1911 og frem til be-
gyndelsen af dette årtusind. 

Analysen viste et stort fald i arbejdsti-

den. I 1911 havde en fuldtidsbeskæftiget 
industriarbejder et arbejdsår på ca. 2.900 
timer. I 2002 var tallet omkring det halve: 
godt 1.500 timer. Det store fald skyldes 
en kombination af en kortere arbejdsuge 
og flere feriedage. 

I 1911 havde en fuldtidsbeskæftiget 
lønmodtager i industrien et arbejdsår 
på ca. 2.900 timer. I 2002 var tallet 
omkring det halve: godt 1.500 timer.

8-timers-arbejdsdagen blev indført i 
1920. Arbejdsugen kom ned på 8 timers 
arbejde i seks af ugens dage – vel at mærke 
uden feriedage, bortset fra helligdagene. I 
1932 blev der ved lov indført 1 uges ferie 
om året for de fleste faggrupper. 6-dages 
-arbejdsugen med 8 timer om dagen holdt 
sig helt frem til 1957. Siden da er arbejds-
ugen blevet nedsat gradvist, senest i 1990 
til 37 timer. Ferien var – da forskeren gen-
nemførte analysen i 2003 – øget til 5 uger 

Figur 5.4. Arbejdsløsheden svinger stærkt inden for kort tid i en økonomi som den danske.
Arbejdsløsheden 1960-2009 i pct. af arbejdsstyrken.

Anm. Figuren viser nettoarbejdsløsheden. Kilde: Danmarks Statistik.
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og 3 dage for de flestes vedkommende. I 
dag er den i praksis 6 uger. 

Der er dermed ingen tvivl om, at en fuld-
tidsarbejdende har fået en klart mindre ar-
bejdsmæssig belastning i tid – i hvert fald på 
papiret. Seniorforsker Jens Bonke fra Rock-
wool Fondens Forskningsenhed har imid-
lertid påvist, at nedsættelsen af den over-
enskomstmæssige arbejdstid fra 40 til 37 
timer omkring 1990 ingen betydning hav-
de for mænds faktisk præsterede arbejdstid. 
Den var således uændret fra 1987 til 2001.

Samtidig er forholdsvis flere kvinder i 
dag ude på arbejdsmarkedet end i 1911, 
og udbredelsen af deltidsarbejde blandt 
kvinderne er efter en stigning i 1960’erne 
og -70’erne gået væsentligt tilbage. I 2009 
arbejdede omkring 37 pct. af kvinderne og 
14 pct. af mændene på deltid. Nina Smiths 
konklusion var her, at mændene bruger 
betydeligt mindre tid på arbejdsmarkedet 
i dag end tidligt i 1900-tallet. Kvinderne 
har derimod oplevet en stærk vækst i er-
hvervsarbejdet. Målt på en husholdning 
er billedet med andre ord ikke entydigt.

Nina Smith gik videre med sin ana-
lyse, idet næste trin var en international 
sammenligning. Denne viste, at erhvervs-
frekvensen for mænd er en anelse højere i 
nogle europæiske lande, men ellers stort 
set svinger omkring det danske niveau. 
Der er derimod ingen tvivl om, at omfan-
get af kvinders erhvervsarbejde i Danmark 
er en hel del større end i de fleste andre 
europæiske lande.

5.7. Erhvervs- og husarbejde

Det samlede arbejde i familien kommer fra 
mere end erhvervsarbejdet. Der skal også 
vaskes op derhjemme, laves mad, købes 
ind og passes børn. Rockwool Fondens 

Forskningsenhed gennemførte derfor og-
så en beregning af, hvordan det samlede 
arbejde har udviklet sig i en parhushold-
ning i den erhvervsaktive alder siden 1921, 
dvs. for både dem med og uden erhvervs-
arbejde. Datakilderne var mere sparsom-
me for de første år end for de sidste. Re-
sultaterne i FIGUR 5.5. er derfor mere sikre 
for årene fra og med 1964. 

I 1921 – hvor 8-timers-arbejdsdagen 
var indført – var det samlede årlige antal 
arbejdstimer på arbejdet og i hjemmet ca. 
2.500 timer for mænd. Det svarede til 6 
timer og 51 minutter i gennemsnit om da-
gen alle ugens dage. Gifte kvinder arbej-
dede samlet set lidt mere, ca. 2.600 timer 
om året, eller i gennemsnit pr. dag 7 timer 
og 7 minutter. Mænds arbejde i hjemmet 
var ubetydeligt i 1921, mens kvinderne på 
deres side kun havde omkring 600 timers 
erhvervsarbejde om året i gennemsnit.

Vi er i dag stort set endt på et samlet 
timetal, der kun er en anelse lavere end i 
udgangspunktet. Men sammensætningen 
af arbejdsbelastningen er ændret: Kvinder 
har klart mere erhvervsarbejde end tidli-
gere. Mænd klart mere arbejde i hjemmet, 
se figur 5.5. I 1987 lå det samlede hus-
arbejde for par på 1.910 timer om året. I 
2008-09 var det steget til knap 2.500 ti-
mer. Vi bruger med andre ord mere tid 
på arbejdet i husholdningen.

5.8. Hvor meget mere arbejder   
de beskæftigede?

Analyserne ovenfor byggede på alle i den 
erhvervsaktive alder. Dvs. at der var tale 
om gennemsnitstal for såvel dem i arbejde 
som dem ude af arbejde. Og tallene an-
tydede ikke noget historisk set ekstremt 
tidspres – hvad den internationale sam-
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Figur 5.5. Arbejder danskeren i dag mere end danskeren anno 1921?
Skøn over det årlige antal arbejdstimer for mænd og kvinder i den erhvervsaktive alder, 
der lever i parhusholdninger, 1921-2008/09. Beskæftigede, arbejdsløse og personer uden 
for arbejdsstyrken.

        

Note: Tallene omfatter personer i den erhvervsaktive alder, hvilket for 2008/09 vil sige 18-64 år, mens aldersgrupperne til-

bage i tiden udvides, og i 1921 omfatter 15-69-årige. Tal for 2008-09 er beregnet af seniorforsker Jens Bonke på baggrund af 

data fra Danmarks Statistik.

Kilde: Nina Smith m.fl. 2003. Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft.
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menligning sådan set heller ikke gjorde. 
Men de beskæftigede er jo udsat for større 
tidsmæssige bindinger i deres dagligdag 
end de ubeskæftigede. 

Her viste analyserne, at de beskæfti-
gedes samlede arbejdstid på lønarbejde 
og husligt arbejde inklusive børneomsorg 
steg for alle faggrupper mellem 1975 og 
2001. Særligt var den samlede arbejdstid 
noget længere for højt uddannede end for 
ufaglærte. Højt  uddan nede mænd havde 
en arbejdstid på udearbejde og husligt ar-
bejde på omkring 9 timer om dagen hele 
ugen igennem, og tallet var ikke meget la-
vere for højt uddannede kvinder. 

Analyserne viser dog også, at det især 
var omfanget af husarbejdet, der var øget, 
og dette gjaldt i særlig grad for de højt-
uddannede. 

Der er derfor mere tale om et skift i livs-
stil, hvor vi opjusterer værdien af at bruge 
tid på madlavning, boligindretning, have-
pasning og især samvær med børnene. I 
næste kapitel vil vi på baggrund af en ny 
undersøgelse blandt børnefamilier gå me-
re detaljeret ind i disse familiers hverdag.

5.9. Incitamenter til at arbejde

Siden 1970’erne har der været en de-
bat om danskernes økonomiske tilskyn-
delse til at arbejde. Den debat udviklede 
sig bl.a. i forlængelse af, at dagpengesat-
serne blev sat væsentligt op i anden halv-
del af 1960’erne, og at den periode, man 
kunne modtage dagpenge i, blev væsent-
ligt udvidet mod slutningen af 1970’erne.
Vi befinder os i krydsfeltet mellem høje 
skatter og forholdsvis gavmilde arbejds-
løshedsdagpenge og sociale ydelser i til-
fælde af, at vi for en tid er uden arbejde, 
og dét kan skade arbejdslysten. Man ta-

ler om manglende incitamenter til at arbejde. 
Debatten er i virkeligheden endnu æl-
dre. Den har været holdt ved lige i skif-
tende perioder, lige siden vi fik den første 
lov om anerkendte arbejdsløshedskasser i 
1907. Selv da forsørgelsen af de arbejds-
løse i stort omfang hvilede på den private 
velgørenhed, førte danskerne helt tilbage 
i 1800-tallet en lignende debat.

Rockwool Fondens Forskningsenhed 
har gennem årene analyseret den økono-
miske tilskyndelse til at arbejde. Dette er 
senest sket i 2003, hvor enheden publi-
cerede resultaterne af en undersøgelse fra 
2001. Disse undersøgelser fra 1990’erne 
og frem til 2001 bekræftede, at der var ud-
talte incitamentsproblemer for de svageste 
grupper på arbejdsmarkedet. Rigtig man-
ge tabte ligefrem penge på at arbejde frem 
for at være på arbejdsløshedsdagpenge.

Men hvis man ser bort fra specielle 
grupper, er det generelle billede af incita-
menterne til at arbejde i Danmark følgen-
de: Når det drejer sig om, hvorvidt man 
skal arbejde meget eller lidt, mange eller 
få timer, ambitiøst eller mindre ambitiøst, 
osv., altså, når det drejer sig om, hvorvidt 
man skal forsøge at tjene mange eller knap 
så mange penge, ja, så er der kun en svag 
økonomisk tilskyndelse hertil i Danmark: 
Den effektive beskatning af den sidst tjen-
te krone er meget høj, som vi senere skal 
se i kapitel 9. 

Men når det drejer sig om at arbejde 
eller ikke arbejde, så er der til gengæld for 
langt de fleste i Danmark en betydelig øko-
nomisk gevinst ved at arbejde; den typiske 
danskers produktivitet – og dermed løn – 
er simpelthen så høj, at den langt oversti-
ger, hvad man kan få i overførselsindkomst. 

Når det er sådan, skyldes det både go-
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de uddannelser og gode virksomheder, der 
kan gøre produktiv nytte af den viden, som 
uddannelsessystemet giver den enkelte. 
Og så skyldes det, at niveauet for under-
støttelse i tilfælde af ledighed er, som det 
er. Det relevante niveau på langt sigt er 
her niveauet for de laveste ydelser. Det er 
disse ydelser, der effektivt lukker de job i 
bunden af jobhierarkiet, som forbrugerne 
og virksomhederne kun vil betale beske-
dent for; så bliver lønnen lav, og så kan 
det bedre betale sig ikke at arbejde. 

Den typiske danskers produktivitet – 
og dermed løn – er simpelthen så høj, 
at den langt overstiger, hvad man kan 
få i overførselsindkomst.

De laveste sociale ydelser er altså meget 
centrale for, hvor mange som er i arbejde, 
dvs. for beskæftigelsesgraden. 

I Danmark har man i dag mange for-
skellige niveauer for laveste ydelser, alt 
efter om man er ung eller gammel, har 
forsørgerforpligtelse eller ikke, har været 
i landet længe eller ej. Og det er ikke så 
meget de ydelser, som den typiske dansker 
kan få i tilfælde af ledighed, der er høje i 
forhold til den produktivitet, de kan præ-
stere i de danske virksomheder.

Dér, hvor problemet er – og navnlig 
har været – størst, er blandt dem med den 
laveste produktivitet, dvs. unge uden fa-
milie og (endnu) uden uddannelse samt 
indvandrere fra ikke-vestlige lande. Løn-
ningerne er afgørende. Det er de men-
nesker, som potentielt ikke er produktive 
nok til at kunne tjene en løn, der ligger 
over kontant- eller starthjælpen, der ender 
med ikke at være beskæftigede. 

Men præcis i forhold til ydelserne til 

dem med den laveste produktivitet har 
Danmark lagt sit system dramatisk om 
siden 1987: for de unge og for nyligt ind-
vandrede. I dag er det, man kunne kalde 
”løngulvet”, dvs. de satser eller instituti-
oner, som holder hånden under de lave-
ste lønninger, nogenlunde på samme ni-
veau i Danmark som fx i USA. I USA er 
det blot ikke de sociale ydelser som i Dan-
mark, der repræsenterer løngulvet, med-
mindre man har børn under 18 år. Nej, 
i USA er det de lovfastsatte mindsteløn-
ninger, som udgør løngulvet. 

5.10. Mere om incitamenter og   
beskæftigelse: en sammenligning 
mellem Danmark og USA

I 2006 gennemførte Rockwool Fondens 
Forskningsenhed en sammenligning af 
løngulvet i Danmark og USA. Resulta-
terne fremgår af TABEL 5.1.  

Tabellen viser beskæftigelsesgraderne 
i 2003 for arbejdsmarkedets kernetropper 
– de 25-54-årige – men kun for mænd for 
ikke at blande spørgsmålet om kvinder-
nes forskellige deltagelse på arbejdsmar-
kedet ind i billedet. 

Ved en umiddelbar betragtning er be-
skæftigelsen nok en anelse højere i Dan-
mark end i USA: 88,0 mod 85,9 pct. Ta-
ger vi imidlertid højde for, at mange flere 
mænd sidder i fængsel i USA end i Dan-
mark, viser det sig, at beskæftigelsen er 
lige høj i de to lande, nemlig 88,2 pct. i 
Danmark mod 87,9 pct. i USA.

Dér, hvor man kunne forvente, at det 
sociale sikkerhedsnet har størst betydning, 
er blandt de lavest uddannede. Men som 
det fremgår, er forskellen heller ikke stor 
mellem USA og Danmark på det punkt: 
lidt lavere beskæftigelsesgrad i Danmark, 
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 Alle
Uden ungdoms-

uddannelse
Med ungdoms- eller faglig 

uddannelse
Videregående 
uddannelse

Beskæftigelsesgrad     

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

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

Beskæftigelsesgrad for
ikke-indsatte i fængsler

    

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

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

Tabel 5.1. Beskæftigelsesgrad for mænd i alderen 25-54 år opgjort på uddannelsesgrupper,  
pct. 2003.

Anm. I beregningen er indsatte i danske fængsler, som har gennemført en faglig uddannelse, 

henregnet til gruppen ”Med ungdomsuddannelse”.

Kilde: OECD Labour Force Statistics samt egne beregninger i samarbejde med CEBR.

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   

Tabel 5.2. Mindstelønnen i USA og sociale ydelser i Danmark. Dollars pr. time. 1. januar 2006.

Kilde: U.S. Department of Labor (www.dol.gov./esa/minwage/america.htm), Beskæftigelsesministeriet 

(www.bm.dk) samt egne beregninger. Som dollarkurs er anvendt gennemsnittet for de forudgående 5 år.

Note 1: Sats pr. 1. januar 2007.

men egentlig kun marginalt lavere.
De meget sammenlignelige beskæfti-

gelsesgrader i Danmark og USA gøres of-
te til et paradoks og nævnes som et bevis 
på, at høje sociale ydelser ikke mindsker 
beskæftigelsen. 

Når nu beskæftigelsesgraderne i USA 
og Danmark er på samme niveau, og de 
sociale systemer i Danmark giver langt 
højere sociale ydelser end i USA, ja, så 
kan disse ydelser ikke skade beskæftigel-
sen, lyder argumentet. 

Her overses det dog, at det ikke blot er 
sociale ydelser, som kan mindske beskæf-
tigelsen, men derimod alt, som repræsen-
terer en undergrænse for lønningerne, dvs. 
løngulvet. Og løngulvene i Danmark og 
USA er på niveau med hinanden, og der-
for er det ikke overraskende, at beskæfti-
gelsesgraderne også er på samme niveau. 
I USA er der således som udgangspunkt 
en generel mindsteløn (den føderale). 17 
stater har sat en højere mindsteløn, mens 
6 stater ingen har, og én stat har en la-
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vere sats. I resten af staterne gælder den 
føderale sats.

TABEL 5.2. giver en oversigt over mind-
stelønnen i USA sammenholdt med so-
ciale ydelser i Danmark. De danske sat-
ser er angivet i US-dollars pr. time ved en 
37-timers arbejdsuge.

Som det fremgår, ligger det danske 
niveau for overførselsindkomster for ik-
ke-forsørgere under 25 år på niveau med 
den føderale mindsteløn. Ca. halvdelen af 
den amerikanske arbejdsstyrke er under-
lagt en højere mindsteløn end denne, fx 
borgerne i staterne Californien og New 
York. I disse to stater er mindstelønnen 
ikke meget under kontanthjælpen for ik-
ke-forsørgere over 25 år. Det er kun for 
forsørgere, at løngulvet er væsentligt hø-
jere i Danmark end i USA.

Der er altså ikke tale om, at løngulvet 
generelt er højere i Danmark end i USA. 
Da det først og fremmest er unge og nyligt 
indvandrede personer, som har problemer 
med lav produktivitet, er det tænkeligt, 
at det relevante løngulv faktisk er lavere i 
Danmark for visse grupper, idet der her 
gælder en særlig lav kontanthjælp for un-
ge under 25 år uden forsørgelsesansvar.

Det skal også bemærkes, at løngulvet 
i Danmark ikke er en rettighed for alle, 
men kun gælder, hvis ikke ens eventuel-
le ægtefælle tjener for meget. I Danmark 
kan man så vælge at forsikre sig, hvor-
ved sikkerhedsnettet bliver de noget hø-
jere dagpenge. Størrelsen af dagpengene 
er imidlertid linket til personernes tidli-
gere løn og kan derfor ikke på kort sigt 
være højere end personens produktivitet, 
og derfor repræsenterer dagpengene ikke 
et løngulv på samme måde, som kontant-
hjælpen gør. 

5.11. De sociale følger af henholdsvis 
mindstelønninger og overførsels-
indkomster

 Det skal bemærkes, at nok er beskæftigel-
seseffekten af sociale ydelser og mindste-
lønninger den samme i forhold til at læg-
ge et gulv under de lønninger, som arbej-
dere og virksomheder kan blive enige om, 
men der holder lighederne også op. Og fx 
er de etiske overvejelser i forbindelse med 
de to typer af løngulve meget forskellige. 

I tilfældet med en mindsteløn siger 
myndighederne de facto til personer med 
produktivitet under mindstelønnen, at det 
er ulovligt, at de arbejder, og man kan med 
rette spørge myndighederne, hvordan de 
så har tænkt sig, at de pågældende perso-
ner skal forsørge sig selv. Hvis de vil for-
sørge sig selv, er de nødt til at arbejde i 
samfundets skyggeøkonomi med sort ar-
bejde eller kriminalitet. 

Hvis myndighederne i stedet lægger et 
løngulv ved at tilbyde en social ydelse, som 
gør, at de fleste personer med produktivi-
tet under dette niveau ender med ikke at 
arbejde, ja, så er budskabet et helt andet. 

Nu kan myndighederne nemlig sige: Det 
er rigtigt, at vi politisk understøtter et løn-
gulv, der de facto betyder, at du ikke kom-
mer til at arbejde, hvis ikke du er i stand til 
at oppebære en løn, der svarer til de socia-
le ydelser, men det er dit valg. Og hvis du 
ender med ikke at arbejde, så vil din ind-
komst være højere, end hvis du arbejdede.

 5.12. Holdninger til at arbejde

Når folk, der har en svag økonomisk ge-
vinst ved at arbejde, alligevel gør det, kan 
det skyldes, at normer og rådighedsreg-
ler også er vigtige forhold, som påvirker 
adfærden på arbejdsmarkedet. For man-
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ge mennesker betyder det desuden meget 
at have en daglig kontakt med kollegerne 
samt at udføre meningsfulde jobfunktio-
ner, ligesom det giver selvværd at kunne 
tjene sine egne penge. Endelig har mange 
en smag for arbejde: Det giver tilfredsstil-
lelse at producere noget nyttigt.

Rockwool Fondens Forskningsenhed 
undersøgte i 2008 danskere og indvandre-
res holdninger til at arbejde, og der viste 
sig nogle stærke normer i dette spørgsmål. 
Man taler ofte om ”en protestantisk ar-
bejdsetik” i Nordeuropa. Denne etik dik-
terer en meget høj værdsættelse af det at 
arbejde og en forpligtelse for den enkelte 
til at have et arbejde. 

Den nye undersøgelse bekræfter, at 
denne etik i høj grad er levende i dag. Hele 
95 pct. af danskerne er enige i, at man har 
pligt til at arbejde, hvis man kan. Blandt 
de etniske minoriteter var tallet lige så 
højt: 94 pct. mente, at man har pligt til at 
arbejde. Det modsatte synspunkt, at folk 
kun bør arbejde, hvis de har lyst, vandt 
kun ringe tilslutning.

En klassisk sideeffekt af en streng ar-
bejdsetik er en tendens til at se ned på 
dem, der ikke har arbejde. Dette syns-
punkt slog da også stærkt igennem blandt 
indvandrerne. 70 pct. erklærede sig enige 
i, at ”det er ydmygende at modtage pen-
ge, hvis man ikke har arbejdet for dem”. 
Blandt danskerne, der er vokset op med 
velfærdsstaten og tanken om et tætslut-
tende socialt sikkerhedsnet, var syns-
punktet mindre udbredt. Her erklærede 
50 pct. sig enige.

At dømme efter disse tal forklarer nor-
mer en del af, hvordan et arbejdsmarked 
med svage økonomiske incitamenter allige-
vel kan fungere. Vores arbejdsmoral eller 

vores smag for arbejde tilsiger, at vi skal 
arbejde – uanset det økonomiske udfald. 
Dertil kommer kravet om, at man skal stå 
til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man 
modtager arbejdsløshedsdagpenge eller 
kontanthjælp, og dette rådighedskrav er 
blevet styrket gennem de sidste mange år.

Vores arbejdsmoral tilsiger os, at vi 
skal være arbejdsbier – uanset det 
økonomiske udfald.

5.13. Sammenfatning

Danskerne er et arbejdsomt folk helt i top-
pen af den europæiske superliga. Især er 
kvinderne meget erhvervsaktive set i for-
hold til det meste af det øvrige Europa. 
Meget tyder også på, at hele befolknin-
gen er bærere af en stærk arbejdsmoral, 
sammenfattet i begrebet ”en protestan-
tisk arbejdsetik”.

Med til historien hører så også, at ar-
bejdstiden på arbejdsmarkedet er faldet 
støt og stabilt gennem 1900-tallet. I dag 
præsterer en industriarbejder kun ca. det 
halve af, hvad hans forgænger gjorde for 
100 år siden. Men da både mand og ko-
ne nu typisk er på arbejdsmarkedet, sam-
tidig med at alt det derhjemme også skal 
passes, står billedet af de stressede dan-
skere alligevel stærkt i offentligheden. For 
de beskæftigede danskere var der således  
efter 1975 tale om en stigende samlet ar-
bejdstid, dvs. at summen af arbejdstid på 
lønarbejde og husligt arbejde steg.

Noter
1.  Det skal dog indskydes, at en del arbejdstagere i Syd- 

og Østeuropa ikke er berettiget til arbejdsløshedsdag-
penge i tilfælde af ledighed. Disse registreres derfor 
ikke nødvendigvis som en del af arbejdsstyrken, mens 
de går ledige.





6. Tid og forbrug    
i familier med børn
I de senere år har der været en stigende opmærksomhed på børns 

vilkår. Det er sket i takt med, at antallet af børnesager, den registrerede 

kriminalitet blandt børn såvel som antallet af psykiske diagnoser er steget 

dramatisk. Vi bevæger os nu indenfor i maskinrummet hos børnefamilierne 

for at undersøge deres økonomiske muligheder og skildre den måde, 

forældrene bruger døgnets 24 timer på: Har danske børnefamilier svært ved 

at få enderne til at hænge sammen – økonomisk og tidsmæssigt – kan det 

måske være en forklaring på de tiltagende problemer i nogle familier.
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Den stigende opmærksomhed omkring fa-
miliernes vilkår og trivsel førte i 2007 til, 
at Rockwool Fonden besluttede, at dens 
forskningsenhed skulle opprioritere forsk-
ningen i familieforhold med særlig fokus 
på børn. Derfor kan vi i denne bog frem-
lægge en række mere detaljerede resulta-
ter om forældres økonomiske situation og 
om deres brug af tid og penge på børne-
ne. Gennemgangen bygger på forskning 
gennemført af seniorforsker Jens Bonke.

Det er vigtigt at nævne, at det følgende 
ikke ser specifikt på forholdene for særligt 
vanskeligt stillede børn, herunder børn 
anbragt uden for hjemmet, hvis forhold 
tages op i kapitel 15. 

6.1. Børnefamiliernes forbrugsmuligheder

For at tegne et billede af børnefamilier-
nes økonomiske situation sammenligne-
de forskningsenheden den med ikke-bør-
nefamiliers. For at sammenligne på et så 
ensartet grundlag som muligt omfatter 
ikke-børnefamilier kun enlige i alderen 
25-55 år og par, hvor manden er i den-
ne aldersgruppe, begge yderår inklusive.
Vi ser også bort fra studerende

Målt i faste priser har der været en be-
tydelig fremgang i danskernes forbrugs-
muligheder mellem 1981 og 2006 (se og-
så kapitel 4). At denne fremgang er sket 
både for voksne i børnefamilier og i ikke-
børnefamilier, fremgår af FIGUR 6.1. For-
brugsmulighederne for voksne i børnefa-
milier er steget med 37 pct. i faste priser 
i perioden, mens forbrugspotentialet for 
andre voksne er steget med 29 pct. Ind-
til midten af 1990’erne ændrede tingene 
sig ikke meget. Derefter kom der en mar-
kant forbedring.

Tallene bag figuren viser også, at bør-

nefamiliernes forbrugsmuligheder siden 
begyndelsen af 1980’erne har været om-
kring 18 pct. større end ikke-børnefami-
liers. I de seneste år er forskellen endda 
steget til 25 pct. i børnefamiliernes favør. 

Nu er det imidlertid sådan, at noget 
af forbruget skal spredes ud på børnene. 
Korrigerer vi for dette, er mulighederne 
for en voksen for at forbruge ca. 10 pct. 
mindre i børnefamilierne (vist ved den 
nederste kurve i figur 6.1.).

Børnefamiliers samlede forbrugs mu -
ligheder er en fjerdedel større end ikke-
børnefamiliers. Tages der hensyn til, at 
noget af forbruget går til børnene, har 
en voksen med børn 10 pct. mindre i 
forbrug end en voksen uden børn.

Børnefamilierne er sjældent økonomisk 
marginaliserede. Kun 6 pct. af børnefa-
milierne tilhører gruppen med udpræget 
små forbrugsmuligheder, mens 15 pct. af 
ikke-børnefamilierne er i denne gruppe. 
Det hele er mere jævnt fordelt i gruppen 
af børnefamilier. Til gengæld har børne-
familierne lidt mindre i forbrug.

6.2. Forældre og ikke-forældre har 
stort set samme fritid

Mange af os har fra medierne et klart ind-
tryk af, at det kan være vanskeligt for bør-
nefamilier at få dagligdagen til at hænge 
sammen. Det var derfor et overraskende 
resultat, at forældre og ikke-forældre har 
stort set lige meget fritid, når vi ser på den 
tid, der er tilbage, når arbejdet på arbejds-
markedet og i hjemmet er gjort. For for-
ældre indeholder denne fritid også tiden 
brugt på børneomsorg. 

Af  TABEL 6.1. fremgår det, at dette gjaldt 
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både i 1987, 2001 og 2008. Faktisk viser 
det sig, at forældre i 2008 havde lidt mere 
fritid end ikke-forældre. Mens ikke-foræl-
dre dagligt har 16 timer og et kvarters fri-
tid, så har forældre et kvarter ekstra – nem-
lig 16 timer og 28 minutter på en gennem-
snitlig ugedag, weekenddage medregnet. 

Fritiden er al den tid, man har til sig 
selv eller sine børn, og den er der blevet 
mere af i de seneste tyve år. Siden 1987 
har forældre ifølge tabel 6.1. fået ekstra 36 
minutter til rådighed på en gennemsnitlig 
ugedag. Det svarer til fire timer om ugen. 
For andre voksne er der tale om et kvarter 
om dagen eller knap to timer om ugen.

Der er heller ingen særlige forskelle i 
andelen af forældre og ikke-forældre, som 
har meget lidt fritid. At børnefamilier sam-
mensætter deres arbejdstid på en anden må-
de end ikke-forældre, er så en anden sag.

6.3. Er det en myte,    
at forældrene er stressede?

Kan vi så nedtone eller helt afvikle den 
udbredte forestilling om de stressede bør-
nefamilier?

Næppe. For det første er det forskel-
ligt, hvor god man er til at få tingene til at 
hænge sammen. For det andet er det net-
op i fritiden, at forældre skal være sammen 
med deres børn og vise omsorg for dem. 

Hvis man ser på den tid, forældre har 
til sig selv, altså her defineret som tid, hvor 
man hverken arbejder, laver husarbejde el-
ler giver sine børn omsorg, afhænger den 
ikke overraskende af, hvor mange børn 
man har, og hvor gamle de er.

Har man fx tre børn, hvoraf den yng-
ste er under tre år, så reduceres tiden til 
sig selv med 17 timer om ugen. Den dag-
lige tid, som forældre har til sig selv, bli-

ver altså reduceret med næsten 2,5 time. 
Det viser sig også, at forældres daglige tid 
til sig selv reduceres mere, jo mindre bar-
net er. Men der er stordriftsfordele ved at 
have flere børn. Der bruges ikke dobbelt 
så megen tid på to børn som på ét barn.

Der er stordriftsfordele ved at have 
flere børn. Der bruges ikke dobbelt så 
megen tid på to børn som på ét barn.

Fra undersøgelsens detaljerede indblik 
i børnefamiliernes hverdag skal det også 
nævnes, at der sker en forskellig tidsmæs-
sig ændring hos kvinder og mænd, når de 
får børn. Mødre bruger, som man måske 
ville forvente det, mere tid på husarbej-
de end andre kvinder. Fædre bruger der-
imod mere tid på arbejde, både i forhold 
til andre mænd og i forhold til kvinder. 

Med andre ord sker der en speciali-
sering, når det første barn indfinder sig: 
Hendes arbejdstid i hjemmet stiger. Hans 
arbejdstid på jobbet gør tilsvarende. Sam-
men med børneomsorgen betyder det, 
at begge parter har fået mindre tid til sig 
selv, sammenlignet med før de fik børn. 
Verden er ikke længere helt den samme.

6.4. Hvor meget tid har    
forældrene til sig selv?

TABEL 6.2. giver den samlede oversigt over 
udviklingen i tidsforbruget på fritid for 
forældre og ikke-forældre i perioden fra 
1987 til 2008-09. 

Oversigten indeholder både et ugent-
ligt gennemsnit og et gennemsnit for hen-
holdsvis hverdage og weekenddage. For-
tolkningen neden for koncentrerer sig 
om tallene for hverdage og weekenddage.

Det fremgår, at blandt de forældre, der 
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Timer:minutter pr. dag 1987 2001 2008

Forældre 15:52 15:45 16:28

Ikke-forældre 16:02 15:54 16:17

Note: Familier uden børn er singler 25-55 år (begge år inklusive) samt par, hvor manden er 25-55 år (begge inklusive), ekskl. studerende. 

Alle forældre også dem, der ikke har ydet børneomsorg på undersøgelsesdagen.

Tallene er for en gennemsnitlig ugedag – fem hverdage og to weekenddage. Fritid inkluderer for forældre tid brugt på børneomsorg.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Figur 6.2. Forældres – mødre og fædres – primære børneomsorg, efter antal 
børn. Par. Timer:minutter på en gennemsnitlig ugedag. 2008. 

1 barn                  2 børn            3 eller flere børn

2:00

1:30

1:00

0:30

0:00

1.01

0.38

1.29

1.00
1.04

1.52

Tabel 6.1. Forældre og ikke-forældre har stort set lige meget fritid.
Daglig fritid – ikke arbejdstid. 1987-2008.
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har brugt tid på børneomsorg på opgørel-
sesdagen, er den personlige fritid, dvs. den 
fritid forælderen har til sig selv, altså den 
samlede fritid minus tid brugt på børne-
omsorg, på en hverdag steget fra 12 ti-
mer og 22 minutter i 1987 til 13 timer og 
40 minutter i 2008-09. Samtidig er tiden 
brugt på børneomsorg steget fra 1 time 
og 17 minutter til 2 timer og 5 minutter. 
Alt i alt er der derved tale om en betyde-
lig fremgang i fritid på en gennemsnitlig 
hverdag, uanset om børneomsorgen med-
regnes eller ej. For ikke-forældrene er der 
sket en fremgang fra 13 timer og 44 mi-
nutter pr. dag til 15 timer og 16 minutter. 

Billedet ser imidlertid noget anderle-
des ud, hvis vi vender os mod omfanget 
af fritid i weekenden.

Her kan man notere en ret betydelig 
tilbagegang i den personlige fritid for for-
ældre. De forældre, der har ydet børne-
omsorg på undersøgelsestidspunktet, er 
således gået tilbage i personlig fritid fra 
19 timer og 41 minutter i 1987 til 16 ti-
mer og 19 minutter i 2008-09. 

En del af forklaringen er, at børne-
omsorgen pr. weekenddag er blevet me-
re end fordoblet: fra 1 time og 10 minut-
ter til 2 timer og 30 minutter. Forældre-
ne bruger altså mere tid på deres børn i 
dag end for 25 år siden, hvilket forment-
lig bl.a. kan forklares ved, at forældrene 
bruger mere tid på organiserede fritidsak-
tiviteter med børnene og i det hele taget.

Samlet set er fritiden på en weekend-
dag reduceret fra næsten 21 timer pr. dag 
til næsten 19 timer pr. dag. 

For ikke-forældre er der sket et fald i 
den samlede fritid på en weekenddag fra 
20 timer og 34 minutter til 18 timer og 
44 minutter.

6.5. Hvor meget omsorg?

Vi vil nu nærmere analysere forældrenes 
tidsanvendelse på børnene. For menings-
fyldt at kunne gøre dette er det nødven-
digt at give en mere præcis definition af, 
hvad det er, vi beskriver. 

Forskningsenheden brugte ved sin un-
dersøgelse en international definition af 
børneomsorg, udarbejdet af EU’s statistiske 
kontor, Eurostat. Der sondres her mellem 
primær, sekundær og tertiær børne omsorg. 

Primær omsorg omfatter de aktiviteter, 
som forældre selv angiver at udføre med 
det primære formål at tilgodese barnets 
interesser/behov. Sekundær omsorg er ak-
tiviteter, hvor barnets behov godt nok til-
godeses, men det er ifølge forældrene ik-
ke den vigtigste grund til at udføre dem. 
Endelig er tertiær omsorg aktiviteter, hvor 
barnet oplyses at være til stede – i huset 
eller et andet sted – uden at aktiviteten 
har til formål direkte at tilgodese barnets 
behov. Denne sidste kategori betegnes 
også indirekte børneomsorg, mens primær 
og sekundær kaldes direkte børneomsorg.

Ser vi alene på primær børneomsorg, vi-
ser det sig, at denne ikke overraskende va-
rierer med antallet af børn i familien, idet 
vi her ikke tager højde for forskelle i bar-
nets alder. En forælder til ét barn bruger 
således 54 minutter på en gennemsnitlig 
ugedag – hverdage og weekenddage – på 
omsorg. Forældre til to børn bruger 1 ti-
me og 12 minutter, og forældre til tre eller 
flere børn bruger 1 time og 33 minutter.

På ugebasis betyder det, at en forælder 
bruger omkring 6, 8 ½ og 11 timer, alt ef-
ter om der er et, to eller tre børn i familien.

6.6. Fædre og mødres omsorg

At mødre bruger mere tid på primær om-
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Fritid (timer:minutter/dag)

 Gennemsnitlig ugedag

Ikke-børnefamilier

    1987   2001   2008-09

-Personlig fritid 16:02 15:49 16:11

-Børneomsorg 00:00 00:05 00:06

-Samlet 16:02 15:54 16:17

Børnefamilier (med positiv børneomsorg)

-Personlig fritid 14:36 14:31 14:44

-Børneomsorg 01:14 01:21 01:53

-Samlet 15:50 15:52 16:37

Hverdag

Ikke-børnefamilier

-Personlig fritid 13:44 14:28 15:11

-Børneomsorg 00:00 00:06 00:05

-Samlet 13:44 14:34 15:16

Børnefamilier (med positiv børneomsorg)

-Personlig fritid 12:22 13:06 13:40

-Børneomsorg 01:17 01:32 02:05

-Samlet 13:39 14:38 15:45

Weekenddag

Ikke-børnefamilier

-Personlig fritid 20:33 19:41 18:37

-Børneomsorg 00:01 00:05 00:07

-Samlet 20:34 19:46 18:44

Børnefamilier (med positiv børneomsorg)

-Personlig fritid 19:41 17:50 16:19

-Børneomsorg 01:10 01:31 02:30

-Samlet 20:51 19:21 18:49

Tabel 6.2. Fritid opgjort med og uden tidsforbrug på børneomsorg, 1987, 2001 og 2008-09.

Note: Opgørelsen byggede i 1987 på surveys gennemført på en enkelt dag. I de to øvrige år gennemsnittet af to dage.

Ikke børnefamilier er singler 25-55 år (begge år inklusive) samt par, hvor manden er 25-55 år (begge inklusive) ekskl. studerende.

Tabellens data kan som følge af anden populationsafgrænsning ikke sammenlignes med data i figur 5.5., side 80.

Kilde: Rockwool Fondens Forsningsenhed.
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Figur 6.3. Forældres – mødre og fædres – primære børneomsorg, efter barnets alder. 
Par med ét barn. Timer på en gennemsnitlig ugedag. 2008. 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Figur 6.4. Forældres primære omsorg pr. barn efter yngste barns alder og antallet af børn.  
Timer:minutter for en gennemsnitlig ugedag. 2008.
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sorg end fædre, ser vi i FIGUR 6.2. side 93. 
Vi ser også, at det først og fremmest er 
kvinder, som øger omsorgstiden, når der 
er flere børn.

Hvor mødre til ét barn bruger 1 time 
om dagen på omsorg, stiger denne til knap 
1 ½ time, hvis der er to børn, og til knap 
2 timer, hvis der er tre eller flere børn. 
Også fædre øger omsorgen, når der er to 
børn, mens tidsforbruget ikke øges yder-
ligere i tilfælde af flere børn. 

Da vi udelukkende kigger på forældre i 
parforhold, vil det sige, at barnet/børnene i 
virkeligheden får, hvad der svarer til 1 ¾, 2 
½ og 3 timers omsorg om dagen fra enten 
den ene eller den anden forælder, eller fra 
begge to samtidigt, til deling, afhængigt 
af hvor mange børn de er.

At børneomsorgen også afhænger af 
barnets alder, ses af  FIGUR 6.3., hvor vi ale-
ne kigger på forældre til ét barn. Ikke over-
raskende er det især 0-2-årige børn, som 
får meget omsorg – omkring 4 timer i løbet 
af en gennemsnitlig ugedag. Figuren viser 
også, at det mest er moderen, der tager sig 

af de mindste børn. Når barnet bliver lidt 
ældre, aftager forskellene, og allerede ved 
skolealderen er der stort set ingen forskel.

FIGUR 6.4. viser, hvordan omsorgen er 
fordelt i familier med flere børn.

Af figuren fremgår det fx, at et 0-2-årigt 
enebarn modtager 2 ¼ times omsorg om 
dagen mod knap 2 timer, hvis der er en 
søskende.

6.7. Udviklingen over tid

Vi har nu set på nogle vigtige aspekter af 
tidsanvendelsen i børnefamilierne. Men 
det kunne også være interessant mere de-
taljeret at vide, hvordan forældres tidsfor-
brug på børnene har ændret sig over de 
seneste 20-25 år.

Mere overordnet viser analyserne, at 
den tid, som forældre bruger på primær 
omsorg, er steget væsentligt i perioden fra 
1987 til 2001. I 1987 brugte forældre til 
0-2-årige børn ca. 1 ½ time på omsorg 
mod godt 2 ½ time om dagen i både 2001 
og 2008, (se også FIGUR 6.5. side 98 med 
oplysninger om udviklingen i både den 

Tabel 6.3. Uddannelse har stor betydning for, hvor meget tid forældre bruger på deres børn.
Mødre og fædres tid brugt på primær børneomsorg, fordelt efter uddannelsesbaggrund, 2001.

Timer:minutter pr. uge Mødre Fædre

Ikke-faglært, kort uddannelse  9:21 4:43

Faglært uddannelse 11:52 5:33

Kort videregående uddannelse 13:49 6:02

Mellemlang videregående uddannelse 11:55 7:08

Lang videregående uddannelse 14:53 8:38

Note: Eksklusive mødre og fædre med under 9 års skoleuddannelse og ingen 

erhvervsuddannelse, dvs. forældre med mindre end den obligatoriske minimumsskole gang. Der er tale om en meget heterogen gruppe. 

Der er taget hensyn til aldersforskelle mellem uddannelsesgrupperne. Børneomsorgen er relateret til familiens 0-17-årige.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Figur 6.5. Forældres primære og tertiære omsorg efter yngste barns alder. 1987, 2001 og 2008. 
Timer for en gennemsnitlig ugedag.
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Definitioner: Primær omsorg er aktiviteter, hvor formålet er at gøre noget for eller med sit barn. 

Tertiær omsorg omfatter aktiviteter, hvor barnet er til stede, forældrene er i huset eller lejligheden, 

men barnet er ikke genstand for særlig opmærksomhed.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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primære og tertiære børneomsorg). Fra 
2001 til 2008 er der tale om en stabilise-
ring i forældrenes tidsforbrug på primær 
omsorg rettet mod de yngste grupper og 
et svagt fald i tidsforbruget på de ældste 
børn. Generelt er det begrænset, hvor me-
get primær omsorg 12-17-årige modtager.

Forældres primære omsorg over for 
deres børn er steget fra 1987 til 2001, 
hvorefter den primære omsorg har 
været stort set uændret frem til 2008.

Forklaringen på det stigende tidsfor-
brug på de 0-2-årige mellem 1987 og 2001 
er sandsynligvis, at en længere barselsor-
lov har forøget især småbørnsmødres tid 
uden for arbejdsmarkedet og dermed mu-
ligheden for at give omsorg. 

Stigningen i omsorgen for børn i al-
deren 3-5 år er mere bemærkelsesværdig, 
idet andelen af børn i den alder, som er 
i offentligt eller privat pasningstilbud, er 
steget fra 0,72 til 0,91, mens andelen af 
skolebørn i alderen 6-11 år, som går i fri-
tidshjem eller -ordning, er steget fra 0,22 
til 0,68 fra 1987 til 2007. Samtidig er an-
delen af mødre med heltidsjob steget fra 
41 til 55 pct. i perioden 1987 til 2008. 

Det skulle alt andet lige have mind-
sket forældrenes tid sammen med deres 
børn, hvilket altså ikke er tilfældet, selv 
om der har været en vis stagnation fra 
2001 til 2008.

6.8. Uddannelse betyder meget for 
tidsforbruget på børnene

Forældres uddannelsesniveau har stor be-
tydning for, hvor meget tid de bruger på 
deres børn. Jo længere skolegang en mor 
eller far har, desto mere tid oplyser de at 

bruge på familiens 0-17-årige. Forholdet 
er illustreret i TABEL 6.3. side 97.

I løbet af en uge vil en mor med 9. 
klasse eller en ikke-faglært kort uddan-
nelse bruge knap 9,5 time på primær 
børneomsorg. Anderledes forholder det 
sig for mødre, der har en lang videregå-
ende uddannelse. De bruger knap 15 ti-
mer hver uge på omsorg for deres børn – 
eller mere end 50 pct. mere tid end den 
ufaglærte mor.

Samme mønster ser vi for fædre: Fæd-
re med lidt uddannelse bruger ugentligt 
knap 5 timer på aktiviteten, mens fædre 
med en lang videregående uddannelse 
bruger 8,5 time om ugen.

Den positive sammenhæng mellem for-
ældres uddannelse og den tid, de bruger 
på deres børn, kan hænge sammen med, 
at længere uddannede forældre mener, at 
de er særligt gode til at give omsorg, eller 
i hvert fald bedre end andre, når det gæl-
der deres egne børn. En anden mulig for-
klaring vedrører kultur i familierne. Må-
ske prioriterer de højtuddannede simpelt-
hen samværet med børnene højere end de, 
der har en kort uddannelse. Eller måske 
er det bare nemmere at give børnene op-
mærksomhed under bedre materielle kår.

Man kan heller ikke afvise, at et me-
re traditionelt syn på kønsroller og bør-
neomsorg er en del af forklaringen på, at 
mænd med kort uddannelse bruger min-
dre tid på børnene end andre. 

Endelig kan der i selve målingen af 
omsorgen ligge en forklaring. Mere ud-
dannede forældre rapporterer måske me-
re omsorg over for deres børn end mindre 
uddannede forældre.
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6.9. Sammenfatning

Danske børnefamilier har oplevet en 
fremgang i forbrugsmulighederne siden 
begyndelsen af 1980’erne, og husstande 
med børn har flere forbrugsmuligheder 
end husstande uden. 

Korrigerer vi for forbruget til børnene, 
viser det sig imidlertid, at voksne i børne-
familier har 10 pct. mindre til forbrug til 
sig selv end voksne i familier uden børn. 

Kapitlet dokumenterede også, at for-
bruget er ret jævnt fordelt inden for bør-
nefamilierne, mere jævnt end i familier 
uden børn, og kun 6 pct. af børnefamili-
erne tilhører gruppen med decideret små 
forbrugsmuligheder.

Kapitlet viste, at voksne i børnefamilier 
har lige så meget fritid som voksne uden 
børn, vel at mærke hvis fritiden defineres 
som den tid, der er tilbage, når arbejdet 
ude og hjemme er gjort inklusive den tid 
som bruges på børneomsorg. 

En mere detaljeret analyse viser, at 
den fri tid, forældrene har til sig selv, alt-
så minus tid brugt på børneomsog, på en 
hverdag er steget fra 12 timer og 22 mi-
nutter i 1987 til 13 timer og 40 minutter 

i 2008-09. Billedet ser derimod noget an-
derledes ud, hvis vi vender os mod om-
fanget af fritid på en weekenddag. Her er 
de forældre, der har ydet børneomsorg, 
gået tilbage i personlig fritid fra 19 timer 
og 41 minutter i 1987 til 16 timer og 19 
minutter i 2008-09, dvs. at de har 3 timer 
og 22 minutter mindre til sig selv på en 
typisk weekenddag.

Dette forhold kan måske været med til 
at forklare, hvis mange forældre oplever, 
at de er klemt tidsmæssigt. Weekenderne 
bruges helt anderledes i dag end tidlige-
re, og det navnligt for forældre.

En del af forklaringen på den mindre 
personlige fritid er dog, at forældrene har 
valgt at øge børneomsorgen i weekenden 
ganske væsentligt.

Forældre arbejder lidt mindre i dag 
end for 25 år siden – 3 kvarter mere fri-
tid har de på en gennemsnitlig ugedag, 
hvoraf næsten hele fremgangen tilbrin-
ges sammen med børnene. Imidlertid er 
der rykket rundt, så forældrerne har noget 
mere tid til sig selv på hverdage og mar-
kant mindre tid på weekenddage, hvor bå-
de arbejde og børneomsorg fylder mere.







7.  Bliver vi klogere?
Kapitlet beskriver befolkningens uddannelsesniveau og omtaler den 

såkaldte ”uddannelseseksplosion”, der gennemgribende har ændret vores 

viden og færdigheder siden 1945.
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Siden Anden Verdenskrig er det gået stærkt 
fremad med befolkningens uddannelses-
niveau. Bag denne udvikling ligger bl.a. 
en kraftig øget investering i uddannelse 
fra det offentliges side, idet uddannelse i 
Danmark helt overvejende er en offent-
lig virksomhed. 

Efter 1945 er der forsvundet mange 
ufaglærte job, der kun forudsatte de den-
gang obligatoriske syv år i folkeskolen. 
Fra slutningen af 1950’erne gik den tek-
nologiske udvikling i industrien og land-
bruget stærkt, hvilket mindskede behovet 
for ufaglært arbejdskraft, og frisættelsen 
af verdenshandelen eksponerede bran-
cher med mange ufaglærte for en hård 
konkurrence fra fattige lande, hvor løn-
niveauet var lavt. 

I begyndelsen af 1960’erne var der 
flere funktionærer, end der var ufaglærte 
arbejdere. Det var ét blandt mange argu-
menter for, at uddannelse var vejen frem, 
hvis man skulle klare sig godt på arbejds-
markedet. 

Den hurtige teknologiske udvikling og 
det øgede uddannelsespres er fortsat lige 
siden. Og i takt med udflytningen af ufag-
lærte job til Østeuropa og Asien og tekno-
logiens overtagelse af yderligere tusinder 
af ufaglærte job vil det i fremtiden blive 
svært at få vellønnede jobs på arbejdsmar-
kedet uden en kompetencegivende uddan-
nelse. De fleste ufaglærte jobs vil være at 
finde i servicesektoren.1

7.1. Uddannelseseksplosionen

Tilbage i 1958 blev der vedtaget nye love, 
der moderniserede folkeskolen og gymna-
siet, og i 1966 kom loven om højere forbe-
redelse (HF), der lettede adgangen til vi-
deregående uddannelse for voksne gennem 

en toårig gymnasielignende uddannelse. 
Undervisningspligten blev i takt med de 
øgede kvalifikationskrav på arbejdsmar-
kedet sat op – først fra 7 til 8 år i skole-
året 1972-73 og så til 9 år fra 1973-74. 

Den stigende orientering mod uddan-
nelse førte til en øget søgning til gymna-
siet, der smittede af på de højere lære-
anstalter og universiteterne, hvis studen-
tertal flerdobledes fra 18.000 i 1960 til 
46.000 i 1970. Tilgangen var stærkest til 
universiteterne, der stod for langt den 
største del af tilvæksten. Man taler også 
om, at det offentlige igangsatte en uddan-
nelseseksplosion. 

Antallet af  beskæftigede inden for offent-
lig uddannelse blev alene fra 1960 til 1970 
fordoblet fra 67.000 til 126.000 ansatte.

Medvirkende til opdriften i antallet af 
studerende var også, at de store årgange fra 
1940’erne nu kæmpede sig gennem en ud-
dannelse, og hver generation var længere 
tid under uddannelse end dens forgængere.

Det offentlige understøttede efter 1960 
en uddannelseseksplosion, der skulle 
forbedre danskernes kvalifikationer, 
så de modsvarede de øgede krav på 
arbejdsmarkedet. Håbet var også, at 
uddannelse ville skabe øget social 
lighed i samfundet udtrykt i sloganet 
”lighed gennem uddannelse”.

Denne generationseffekt på uddannel-
se fremgår af FIGUR 7.1. og FIGUR 7.2. Figur 
7.1. viser, hvor stor en andel i forskellige 
aldersgrupper der i 2010 har taget en gym-
nasial uddannelse. Blandt de 65-69-årige 
er det lidt mindre end 10 pct. Blandt de 
yngste årgange lige omkring 45 pct.

Figur 7.2. antyder, at selv blandt de 
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Figur 7.1. Andel af befolkningen med en gymnasial uddannelse fordelt på aldersgrupper, 2009.

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 7.2. Andel af befolkningen med en  erhvervskompetencegivende uddannelse  opdelt på 
aldersgrupper, 2010.

Anm: Grundet forskellige opgørelsesmetoder er der databrud i 1970 og 1974.  Altså er tal for folk, der har fået deres uddannelse før 1970, 

ikke direkte sammenlignelige med folk, der har fået deres uddannelse mellem 1970 og 1974, som igen ikke er direkte sammenlignelige 

med folk, der har fået en uddannelse  fra 1974. Før 1970 er der tale om en selvrapporteret uddannelse, hvilket giver en tendens til en 

overvurdering af niveauet.

Kilde: Danmarks Statistik.
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65-69-årige var det trods alt lige knap 
60 pct., der fik en kompetencegivende 
uddannelse, selvom niveauet dog sand-
synligvis er overvurderet som følge af en 
usikker indberetning dengang af uddan-
nelsesoplysninger, og snarere ligger om-
kring 50 pct.  Vi har her en aldersgruppe, 
der var 25-30 år omkring 1970, og alle-
rede på dette tidspunkt var uddannelses-
løftet godt i gang. Uddannelseseksplosio-
nens fulde gennemslag kan derpå følges i 
de lidt yngre aldersgrupper, især udtrykt 
ved en kraftigt stigende andel med en vide-
regående uddannelse, mens der blev færre 
faglærte. Blandt de 30-34-årige, hvor de 
fleste har afsluttet en eventuel videregå-
ende uddannelse, er det op mod 40 pct., 
der har en sådan, dvs. næsten dobbelt så 
mange som blandt de 65-69-årige. 

For omkring 50 år siden, i 1962, var 
det kun 6,6 pct., eller ca. hver 15., af de 
15-69-årige danskere, der havde en vide-
regående uddannelse. I den anden ende af 
spektret havde ikke mindre end 73 pct. i 
samme aldersgruppe højst 9 år i folkesko-
len med i bagagen. I dag er tallene hen-
holdsvis 25,4 og 30,8 pct.

Denne forskel i uddannelse vidner om 
et samfund, hvis borgere har langt større 
færdigheder end generationerne før dem, 
hvilket sandsynligvis ikke kun manifeste-
rer sig som mere effektive deltagere på ar-
bejdsmarkedet, men også som individer, 
der på mange måder bedre kan tage va-
re på deres liv og forfølge deres livsmål. 

Omvendt vil det også være svært for 
politikerne at måtte acceptere en stor an-
del af en ungdomsårgang uden erhvervs-
kompetencegivende uddannelse. Ser man 
på uddannelsessituationen ti år efter af-
slutningen af grundskolen, faldt andelen 

uden kompetencegivende uddannelse fra 
36 pct. for 1978/79-årgangen til 25 pct. 
for 1996/97-årgangen. Niveauet har imid-
lertid ligget stabilt siden årgang 1992/93 
med svag tendens til ny stigning. Disse 
unge uden kompetencegivende uddan-
nelse vil ofte være henvist til dårligt af-
lønnede og nedslidende job og en høj le-
dighed med risiko for helt at glide ud af 
arbejdsmarkedet.

Men hvad nu hvis vi uddanner endnu 
flere, vil disse nye uddannede unge kla-
re sig lige så godt, som dem der er ud-
dannede i dag? Det er et godt spørgsmål, 
som der desværre ikke findes et fyldest-
gørende svar på.

Det ellers generelt stigende uddannel-
sesniveau er slået stærkest igennem hos 
kvinderne. Allerede i 1980 var forskellen 
mellem den gennemsnitlige uddannel-
seslængde for de 16-60-årige kvinder og 
mænd i arbejdsstyrken kun et halvt år. Og 
allerede i 1980 havde de yngste kvinder 
gennemsnitligt en længere uddannelsestid 
bag sig end de yngste mænd.

Kvindernes stigende uddannelsesgrad 
var en medvirkende faktor ved deres mas-
sive indtræden på arbejdsmarkedet. Hav-
de de først gennemført en uddannelse, var 
de også parate til at bruge den.

7.2. Hvordan er udviklingen   
forløbet de seneste år?

I mange vestlige lande er der en debat om 
unge, der enten ikke fortsætter med at ud-
danne sig efter folkeskolen eller dropper 
ud af gymnasiet. Mange fokuserer også på 
problemer med indvandreres efterslæb i 
uddannelse. 

I forlængelse af vores diskussion i ka-
pitel 1 af følgerne af den aldring, der sker 
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Parallelt med udbygningen af uddannelsesvæsenet er der sket en voldsom 

stigning i antallet af daginstitutionspladser til førskolebørn, jf. figuren ovenfor 

(figuren er inklusive tal for børn i dagpleje).  Denne udbygning er først og 

fremmest sket for at sikre pasning af børnene, mens forældrene går på arbejde. 

Men den har også tjent nogle socialiserings- og indlæringsmæssige mål, så 

børnene er bedre rustet til skolen, end de ellers ville have været. 

UDDANNELSE KOSTER SAMFUNDET 
MERE I DAG END FOR 40 ÅR SIDEN

Samlet offentligt forbrug på uddannelse fordelt på uddannelsesform. 
1970-2009, i 2000-priser. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik.

Livet i daginstitution: fra undtagelse til norm.      
Andel af børn (0-6 år) i daginstitution 1958-2009

Antal elever 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008

Folkeskole 721.680 804.671 785.392 665.879 580.624 606.488 677.831 716.106 721.342

Gymnasium 33.642 41.237 60.552 73.581 74.545 74.311 97.501 104.957 118.666
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af den danske befolkning, og problemer-
ne med fald i produktiviteten, er det også 
på denne baggrund et vigtigt spørgsmål, 
hvordan de unge klarer sig i uddannel-
sessystemet: Bliver de bedre og bedre ud-
dannede, hvilket har været tilfældet indtil 
årtusindskiftet, vil hver generations pro-
duktivitet sandsynligvis stige. 

Vi vil derfor nu fokusere på udviklin-
gen blandt de unge for de seneste ca. 10 
år, konkret for perioden 1997 til 2007. 

Da ikke-vestlige indvandrere og ef-
terkommere traditionelt har haft proble-
mer med at komme lige så godt igennem 
uddannelsessystemet som danske børn 
og unge, viser vi de statistiske oplysnin-
ger fordelt på danskere samt ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere.

For at få et overblik over de unges ud-
dannelsessituation vil vi først se på, hvor 
stor en andel af en ungdomsårgang der er i 
gang med en uddannelse. Denne såkaldte 
uddannelsesfrekvens omfatter alle ordinære 
uddannelser fra grundskolen over faglige 
uddannelser til videregående uddannelser. 

TABEL 7.1. viser frekvensen for 16-24-åri-
ge for de tre grupper. Indvandrerne er op-
delt efter indvandringstidspunkt. Forvent-
ningen er, at jo yngre man er ved indvan-
dringen, desto lettere er det at integrere 
sig i uddannelsessystemet. 

Ser man nu på, hvor stor en andel af 
de unge der er under uddannelse, fremgår 
det, at både i 1997 og 2007 var andelen 
størst blandt efterkommere og danskere 
og mindst blandt indvandrere. 61 pct. af 
de unge danskere var under uddannelse i 
2007, 62 pct. af efterkommerne og 54 pct. 
af de unge indvandrere, som havde væ-
ret under 15 år ved indvandringen. Sær-
ligt skiller de indvandrere, som var 15 år 

og ældre ved indvandringen, sig ud fra 
resten. De havde en frekvens, der i 1997 
kun var ca. en fjerdedel af de øvrige grup-
pers og i 2007 ca. det halve.

Forklaringen på, at efterkommere har 
en marginalt højere deltagelse end danske-
re, er, at de i gennemsnit inden for grup-
pen er yngre end danskerne, dvs. at rela-
tivt flere hører til i de yngste årgange. Og 
jo yngre man er, desto større sandsynlig-
hed for at være i uddannelse. For at ta-
ge højde for dette sammenligner tabellen 
også grupperne opdelt på etårs interval-
ler. Det ses nu, at danskere i alle årgange, 
undtagen blandt de 20-årige i 2007, har 
den højeste frekvens.

7.3. Uddanner de unge sig mere i dag 
end for ti år siden?

Sammenligner man årene 1997 og 2007, 
har der rent faktisk været den stigende fre-
kvens for uddannelse blandt de 20-24-åri-
ge, som vi efterlyste ovenfor.

De 20-24-årige danskere er eksempel-
vis gået fra 36 til 46 pct., og de 20-24-åri-
ge efterkommere fra 33 til 41 pct. Størst 
er fremgangen for de 20-24-årige indvan-
drere, der var mere end 15 år, da de pas-
serede grænsen: fra 8 til 31 pct. Det kan 
hænge sammen med ændringerne i ud-
lændingeloven pr. juli 2002. Disse æn-
dringer begrænsede antallet af flygtninge 
og familiesammenførte, men ikke antallet 
af øvrige indvandrere, heriblandt uddan-
nelsessøgende (se også kapitel 1).

Samlet set kan vi konstatere, at det går 
i den rigtige retning med de 20-24-åriges 
uddannelsesmønstre i betydningen: Rela-
tivt flere er under uddannelse. Især synes 
ikke-vestlige indvandrere og efterkomme-
re at være på vej frem – og det kan forhå-
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1997  2007

       

Alder Danskere
Efter-

kommere
0-14 år 15-24 år Danskere

Efter-
kommere

0-14 år 15-24 år

16 94 91 87 - 89 86 83 -

17 84 80 76 66 83 79 75 28

18 80 66 58 42 78 73 67 37

19 59 49 43 26 58 55 51 30

20 42 40 32 15 44 48 43 30

21 39 34 26 11 47 46 42 33

22 37 31 23 8 48 40 40 31

23 34 28 20 5 47 40 37 32

24 30 21 19 6 44 29 31 29

16-19 79 74 68 41 77 75 69 32

20-24 36 33 25 8 46 41 39 31

16-24 54 57 49 13 61 62 54 31

Antal 576.763 7.150 11.455 9.657 483.005 15.752 23.331 7.981

Kilde: Torben Tranæs (red.) (2008). Indvandrerne og det danske uddannelsessystem.

Tabel 7.1. Flere unge under uddannelse i dag end for 10 år siden. Uddannelsesfrekvens i 1997 og 
i 2007 for 16-24-årige danskere, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Pct.

bentlig bidrage til en bedre integration, 
herunder integration på arbejdsmarke-
det. Men fremgangen for de danske un-
ge er også mærkbar.

Blandt de unge 20-24-årige har 
der været en klar tendens til øget 
uddannelsesdeltagelse set over 
perioden 1997-2007. For de 16-19-årige 
er billedet mere nuanceret.

For de 16-19-årige er billedet mere 
nuanceret. For de helt unge danskere er 
andelen faldet lidt fra 79 til 77 pct., mens 
det fremgår, at indvandrer- og efterkom-
mergruppen er gået svagt frem, bortset 
fra dem der indvandrede sent.

Tallene giver et billede af, at de helt 

unge danskere er lidt svagere repræsente-
ret i uddannelserne i 2007 end i 1997. Vi 
har måske nået maksimum for, hvor høj 
uddannelsesfrekvensen kan blive blandt 
danske unge. Eller også udskyder de un-
ge det blot et par år, inden de går i gang 
med en kompetencegivende uddannelse. 
Til gengæld ser det bedre ud for indvan-
drerne og efterkommerne. 

For de 20-24-årige er der tale om en 
fremgang for alle grupperne, og indvan-
drerne og efterkommerne haler ind på 
danskerne.

7.4. Hvor mange gennemfører   
en uddannelse?

Nu er det selvfølgelig ikke nok kun at stu-
dere. Gymnasiet kan eksempelvis for nogle 

Indvandringsalder Indvandringsalder
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være en form for opbevaring uden noget 
dybere sigte. Uddannelsen skal gennemfø-
res, før vi kan få rigtig gavn af den. I dette 
afsnit undersøges derfor, hvor stor en an-
del der som 30-årige har en erhvervskom-
petencegivende uddannelse, og hvilke ud-
dannelser det drejer sig om. Ved erhvervs-
kompetencegivende uddannelser forstår 
vi alle faglige og videregående uddannel-
ser, der direkte giver kvalifikationer til et 
job på arbejdsmarkedet. Men de omfat-
ter ikke ungdomsuddannelser, gymnasia-
le uddannelser og specialarbejderkurser.

Når vi vælger de 30-årige, er det, fordi 
flertallet har afsluttet deres første kompe-
tencegivende uddannelse ved denne alder. 
Det betyder, at billedet ikke vil ændre sig 
ret meget, når de bliver ældre. 

TABEL 7.2. viser andelen blandt dan-
skere og ikke-vestlige indvandrere og ef-
terkommere med sådanne uddannelser 
samt niveauet for den højeste fuldførte 
uddannelse. Tabellen afspejler de demo-
grafiske ændringer, som vi bl.a. har skil-
dret i kapitel 1. 

I 1996/97 var der eksempelvis kun 48 
efterkommere, som var 30 år. Ti år sene-
re var tallet steget til 1.404 personer. Af 
tabellen fremgår det også, at der både i 
1996/97 og i 2006/07 ikke findes oplysnin-
ger om uddannelse for omkring 20 pct. af 
dem, der indvandrede efter deres 14. år.

Mere overordnet kan vi se, at for dan-
skere og indvandrere, der kom som børn, 
er andelen med en kompetencegivende 
uddannelse stigende, hvilket harmonerer 
med oplysningerne om bevægelsen i rest-
gruppen ovenfor.2 Niveauet har derimod 
været nogenlunde uændret for dem, der 
er indvandret som unge. 

I 2006/07 havde 74 pct. af de 30-årige 

danskere en kompetencegivende uddan-
nelse. Det samme havde 46 pct. af efter-
kommerne, lidt mere end en tredjedel af 
dem, der kom som børn, og lidt mindre 
end en tredjedel af de indvandrere, der kom 
som unge. For alle 30-årige indvandrere 
eller efterkommere gjaldt både i 1996/97 
og 2006/07, at under halvdelen havde en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Der er altså stadig er en stor forskel 
mellem danskere på den ene side og ind-
vandrere på den anden, selv om forskel-
len er indsnævret mellem 1997 og 2007. 

I 2006/2007 havde 74 pct. 
af de 30-årige danskere en 
erhvervskompetencegivende 
uddannelse, og ca. en tredjedel af 
indvandrerne havde det. 46 pct. af 
de 30-årige efterkommere havde 
gennemført en uddannelse.

7.5. Stigningen i uddannelsesniveauet 
er fortsat frem til i dag

Der er fortsat store forskelle i uddannel-
sesniveauet mellem danskere på den ene 
side og ikke-vestlige indvandrere og ef-
terkommere på den anden side. Og det 
er naturligvis bekymrende. Men det skal 
dog ikke dække over den generelle frem-
gang i uddannelse mellem 1997 og 2007.

Danmarks Statistik konkluderer analogt 
med denne iagttagelse, her for gruppen af 
30-34-årige, at uddannelsesniveauet er 
steget ganske væsentligt i de ti seneste år. 

Den 1. januar 2009 havde godt 37 pct. 
i aldersgruppen eksempelvis en videregå-
ende uddannelse. I 1999 var det tilsvaren-
de tal 26 pct. Særligt andelen med en lang 
videregående uddannelse eller forskerud-
dannelse var steget fra 7 pct. i 1999 til 12 
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   Indvandringsalder

1996/1997 Danskere Efterkommere 0-14 år 15-27

Uoplyst 1 - 16 20

Grundskole 24 - 56 32

Gymnasial uddannelse 9 - 5 14

Faglig uddannelse 43 - 16 19

Kort videregående uddannelse 4 - 2 5

Mellemlang videregående uddannelse 13 - 3 6

Lang videregående uddannelse 6 - 2 3

I alt 100 - 100 100

Andel med erhvervskompetencegivende uddannelse 66 - 23 34

Antal observationer 162.741 48 1.348 6.269

     

2006/2007     

Uoplyst 1 4 5 22

Grundskole 17 38 52 35

Gymnasial uddannelse 9 11 7 14

Faglig uddannelse 37 22 20 18

Kort videregående uddannelse 7 6 3 4

Mellemlang videregående uddannelse 20 11 9 5

Lang videregående uddannelse 11 8 4 3

I alt 100 100 100 100

Andel med erhvervskompetencegivende uddannelse 74 46 36 30

Antal observationer 129.408 1.404 2.155 7.483

Note: Der er så få efterkommere i 1996/97, at fordelingen af dem ikke er sigende for uddannelsesfordelingen generelt. Derfor er frekven-

serne for denne gruppe udeladt. Som følge af afrunding kan afvigelser fra 100 i totalen forekomme.

Kilde: Torben Tranæs (red.). (2008). Indvandrerne og det danske uddannelsessystem.

 

Tabel 7.2. Flere opnår erhvervskompetencegivende uddannelser.
Højeste gennemførte uddannelse blandt 30-årige danskere, ikke-vestlige indvandrere  
og efterkommere, 1996/97 og 2006/2007. Andel i pct.
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pct. i 2009. Andelen med en mellemlang 
videregående uddannelse steg fra 12 til 
16 pct. Stigningen i uddannelsesniveau-
et gælder hele landet. De seneste 10 år 
er der således sket en betydelig stigning i 
andelen af 15-69-årige med en videregå-
ende uddannelse i alle landets fem regi-
oner. Region Hovedstaden ligger dog ik-
ke uventet højest, hvad angår andelen af 
borgere med en videregående uddannelse: 
32 pct. i 2009 mod eksempelvis lige over 
20 pct. i region Sjælland og Nordjylland.

Stigningen i uddannelsesniveau 
gælder hele landet. Region 
Hovedstaden ligger dog stadig højest, 
hvad angår andel af befolkningen, 
som har en videregående uddannelse.

7.6. Betaler uddannelse sig?

Uddannelse giver højere produktivitet, og 
mange gode job kræver nogle helt speci-
fikke formelle kvalifikationer. Vi må der-

for forvente, at uddannelse har et økono-
misk afkast for den uddannede, der står 
i forhold til uddannelsens længde, eller 
sagt på en anden måde: jo højere uddan-
nelse, jo højere løn.

Denne antagelse bekræftes af oplysnin-
gerne i FIGUR 7.3. for året 2008. Især kaster 
de lange videregående uddannelser penge 
af sig. Billedet holder også, hvis man i ste-
det for et enkelt år betragter de såkaldte 
livsindkomster, dvs. de beløb, der optjenes 
gennem alle de arbejdsmarkedsaktive år. 
Sætter man eksempelvis en smeds livsind-
komst som 100, lå med 2004 som referen-
ceår en jurists livsindkomst på 148, en læ-
ges på 162 og en økonoms på 159.  Kun 
de humanistiske uddannelser adskilte sig 
ved at have livsindkomster meget tæt på 
smedens. Afkastet af høj uddannelse var 
stigende gennem perioden 1988-2004 set 
relativt over for smeden.

Særlige undersøgelser gennemført i 
Rockwool Fondens Forskningsenhed vi-

Figur 7.3. Uddannelse og løn følges ad.
Sammenhængen mellem uddannelse og lønindkomst. 2008.

Kilde: Danmarks Statistik.
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ser, at der også for indvandrere er en be-
tydelig lønpræmie ved uddannelse taget 
i Danmark. Tager man hensyn til forskel-
le i erhvervserfaring samt alder, køn, om 
man har børn eller ej, og hvilken sektor 
man er ansat i, ser billedet ud som følger:

Indvandrere med folkeskole som hø-
jeste fuldførte uddannelse får, i det om-
fang de bliver ansat, nogenlunde samme 
løn som danskere i samme situation. Ind-
vandrere med en dansk uddannelse ser i 
det hele taget ud til at kunne få en løn, 
der ligger ret tæt på danskeres. Indvan-
drere med en uddannelse taget i udlan-
det får derimod et økonomisk afkast, der 
er betydeligt mindre end danskeres med 
samme uddannelsesniveau, men hvor ud-
dannelsen er taget i Danmark.

Det sidste rummer den fare, at unge 
indvandreres motivation for at uddanne 
sig svækkes; nemlig hvis de unge danner 
sig et billede af deres egen fremtidige øko-
nomiske gevinst ved at uddanne sig ud fra 
forældregenerationens lønninger. 

Det er vigtigt, at en sådan misforståelse 
undgås. De unge uddanner sig jo i Dan-
mark, og dermed er den relevante sam-
menligningsgruppe indvandrere med dansk 
uddannelse. Og denne gruppe ser ud til at 
have betydeligt lettere ved at nå det almin-
delige lønniveau, end tilfældet er for ind-
vandrere med en medbragt uddannelse.

Generelt er løngevinsten ved uddan-
nelse ganske betragtelig og omkostnin-
gerne for den enkelte små – staten finan-
sierer det meste; så uddannelse er en god 
forretning for den enkelte i Danmark. Der 
er heller ikke tvivl om, at uddannelse i et 
vist omfang er en god forretning for sta-
ten, men om det offentlige i dag bruger 
for få eller for mange penge på uddannel-

se, kan man faktisk ikke svare på på basis 
af eksisterende undersøgelser.

7.7. Sammenfatning

Kapitlet viser, at der siden 1945 er sket en 
meget væsentlig forbedring af befolknin-
gens kvalifikationer målt ud fra den højeste 
gennemførte uddannelse. Også inden for 
de seneste 10-15 år er der sket en mærk-
bar forbedring af uddannelsessituationen, 
hvilket vil ruste os til som befolkning og 
som arbejdsstyrke at møde fremtidens ud-
fordringer på en kompetent måde. Den-
ne forbedring af uddannelsessituationen 
gælder også ikke-vestlige indvandrere og 
efterkommere, selv om der endnu eksiste-
rer et ret betydeligt gab mellem danskere 
og ikke-vestlige indvandrere.

Kapitlet viser også, at høj uddannelse 
og høj indkomst hænger sammen: Jo hø-
jere uddannelse, desto bedre løn, og det 
gælder også for ikke-vestlige indvandre-
re, særligt hvis de har taget deres uddan-
nelse i Danmark.

Uddannelse er generelt en god forret-
ning for den enkelte. Om det også er en 
god forretning for staten at betale for, at 
endnu flere uddanner sig, er et uafklaret 
spørgsmål.

Ved den uddannelseseksplosion, der fandt 
sted fra 1960’erne og frem til i dag, var den 
offentlige sektor en drivende kraft. Den of-
fentlige sektor var da også generelt inde i en 
kraftig udvikling i bevægelsen mod velfærds-
staten, hvis historie skitseres i næste kapitel.

Noter

1.  Kurser, som fx AMU-kurser, tæller ikke med i dette 
kapitels opgørelser over befokningens uddannelse.

2.  Pga. de få 30-årige efterkommere i 1996/97 kan ud-
viklingen for denne gruppe ikke beskrives.





8. Velfærdsstaten  
1945-2010
Efter 1945 har det offentliges betydning for danskernes liv og færden 

ændret sig gennemgribende. I dette kapitel gennemgår vi nogle træk 

ved udviklingen af den velfærdsstat, der i dag spænder et fintmasket 

sikkerhedsnet ud under os, leverer et væld af serviceydelser og i øvrigt 

beskæftiger næsten hver tredje i arbejdsstyrken. Først omtales den 

teoretiske og politiske baggrund for velfærdsstaten, dernæst træk af dens 

konkrete udbygning.
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Et af de iøjnefaldende træk ved de arbej-
derkvarterer, der voksede frem i anden 
halvdel af 1800-tallet, var en udbredt so-
cial nød blandt disse kvarterers margina-
liserede grupper. Godt nok var lønnen for 
industriarbejdere og dermed levestandar-
den sti gende fra slutningen af 1800-tallet, 
hvilket generelt førte til, at industrialise-
ringen mindskede uligheden i samfundet. 

Men mange arbejdere gik i kortere el-
ler længere tid arbejdsløse. Hertil kom, at 
de gamle, de invalide og de forældreløse 
børn var særdeles udsatte. Ude på landet 
blandt landarbejdere, tyende og husmænd 
kunne livet også være hårdt og udsigts-
løst.  Fra 1890’erne indledtes imidlertid 
en social reformpolitik, der frem gennem 
1900-tallet kom til at omfatte flere og flere 
grupper og gav en bedre og bedre sikring 
i tilfælde af svigtende indkomstgrundlag. 

I nogle perioder – som fx 1960’erne – 
gik reformpolitikken stærkt, i andre perio-
der langsommere. Men tiden blev aldrig 
skruet tilbage, før vi når frem til slutnin-
gen af det tyvende århundrede, hvor der 
sker en vis reduktion af niveauet for den 
sociale sikring.

Siden 1890’erne er der sket en 
næsten ufattelig forbedring af 
levestandarden for det store flertal 
af danskere. Dette har samtidig skabt 
stabilitet i samfundet. 

8.1. Afskaffelse af fattigdommen

I dag har vi bevæget os meget langt i ret-
ning af at opfylde målet om fattigdommens 
afskaffelse. Det rige danske samfund og 
udbygningen af socialpolitikken har i vidt 
omfang fjernet truslen om sult og mangel-
sygdomme som følge af underernæring, og 

andre fattigdomsplager som analfabetis-
me er også aftaget væsentligt i betydning. 

Som en sidegevinst har samfundets so-
ciale stabilitet vundet ved denne udvikling. 
Afskaffelsen af den massive nød og elen-
dighed har begrænset sociale uroligheder. 
Den groveste kriminalitet må ligeledes 
antages at være mindre i et velfærdssam-
fund. Man kan også udtrykke det på den 
måde, at den sociale integration fremmes. 
Med dette menes slet og ret, at borgerne 
har en levevis, som ikke giver problemer 
for andre. At mennesker kan leve side om 
side uden at skade hinanden.

8.2. Økonomisk og social sikkerhed  
for borgerne

Endnu en egenskab ved velfærdsstaten 
er, at den sikrer mod for store fald i ind-
komsten ved såkaldte sociale begivenheder. 

Disse defineres som tab af forsørgelses-
grundlag ved arbejdsløshed, invaliditet, lang-
varig sygdom, skilsmisse eller ægtefællens død. 
På denne måde er det ikke kun de dårligst 
stillede, der har gavn af velfærdsstaten – 
heller ikke når talen som her falder på, at 
det offentlige garanterer vores indkomst-
grundlag. Velstillede funktionærer og fag-
lærte arbejdere får sygedagpenge i tilfælde 
af sygdom, og de arbejdsløse vil modtage 
enten arbejdsløshedsdagpenge eller kon-
tanthjælp under ledighed, alt efter om de 
er forsikrede mod arbejdsløshed eller ej. 

Set over et livsforløb er det også sådan, 
at velfærdsstaten hjælper borgerne med at 
udligne svingninger mellem behov og er-
hvervsindkomst. I de unge år, hvor man 
er under uddannelse, træder det offentli-
ge til med gratis uddannelse, uddannel-
sesstøtte og boligstøtte. Når man så får et 
arbejde, beskattes til gengæld en stor del 
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af indkomsten. I livets slutfase træder det 
offentlige igen massivt til med pensioner 
og andre ydelser som gratis hjemmehjælp 
og boligstøtte.

De ovenfor nævnte mål for velfærds-
staten er først og fremmest blevet nået via 
de såkaldte overførselsindkomster, dvs. pen-
geoverførsler fra det offentlige til borger-
ne. Her skelner man mellem overførsels-
indkomster, der sigter mod:

Varig forsørgelse af borgerne (folkepen-
sion, efterløn og førtidspension) og

midlertidig forsørgelse, ofte i tilfælde af 
indtræden af en social begivenhed (ar-
bejdsløsheds- og sygedagpenge, kontant-
hjælp og orlovsydelser).

Skatterne bruges således til at omfor-
dele samfundets indkomster. Dem med 
de høje indkomster skal betale forholds-
vis mere til samfundets fælles kasse, også 
formuleret i sloganet ”de bredeste skuldre 
skal bære de tungeste byrder”. 

Ud over de omfordelende og trygheds-
skabende aspekter ved velfærdsstaten kan 
man tilføje, at nutidens velfærdsstat påta-
ger sig et væsentligt ansvar for borgernes 
sundhed, uddannelse og boligforhold. En vel-
færdsmodel, der ikke løftede ansvaret for 
borgernes sundhed og uddannelse, ville 
hurtigt tabe al legitimitet i befolkningen. 
Endelig har den danske velfærdsstat fra 
slutningen af 1950’erne haft en målsæt-
ning om fuld beskæftigelse bl.a. formid-
let via de skiftende regeringers økonomi-
ske politik.

Ambitionerne for velfærdspolitikken 
er på denne måde blevet udvidet, hvil-
ket især er sket efter 1960. I dag omfatter 
ambitionerne borgernes almindelige triv-
sel: Velfærdsstaten bygger på et ideal om 
det gode liv for alle i økonomisk og social 

tryghed i et demokratisk samfund. Med 
denne udvidelse af velfærdsstatens mål-
sætning fulgte etableringen af en stor of-
fentlig sektor. Der er grund til at antage, 
at velfærdsstatens næsten altfavnende ka-
rakter, hvor store dele af befolkningen på 
et eller andet tidspunkt i deres liv nyder 
godt af dens ydelser, sikrede den en me-
get stor tilslutning i befolkningen.

Velfærdsstaten bygger på et ideal 
om det gode liv for alle i økonomisk 
og social tryghed i et demokratisk 
samfund. 

8.3. Det lige samfund

I de skandinaviske lande har målsætnin-
gen om afskaffelse af den åbenlyse fattig-
dom og sikring af borgerne i tilfælde af en 
social begivenhed udviklet sig videre end 
i resten af Europa – og især videre end i 
USA. Dette er sket i form af et politisk øn-
ske om et socialt og økonomisk set mere lige 
samfund med en omfordelende stat i ho-
vedrollen. Denne politiske vision hænger 
så igen sammen med en grundlæggende 
forestilling om, at alle mennesker princi-
pielt er lige meget værd – at alle er født lige.

Også i denne forstand har velfærds-
staten haft succes. Forskellige uafhængige 
økonomiske undersøgelser viser, at ulig-
hederne i indkomst, især efter skat, er af-
taget, lige siden Første Verdenskrig slut-
tede i 1918 og frem til 1995. Efter 1995 
og indtil 2008 steg uligheden svagt, men 
netop kun svagt, jf. også omtalen i kapi-
tel 4. Selv om uligheden er steget svagt, 
er Danmark stadig et af de lande i verden 
med størst økonomisk lighed.
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8.4. Noget om den konkrete udvikling

I det følgende vil vi gennemgå nogle af de 
vigtige lovændringer siden 1950’erne for 
at uddybe, i hvilken retning den danske 
velfærdsstat har bevæget sig.

Selv om produktionsapparatet blev slidt 
ned under besættelsen, kom den danske 
økonomi hurtigt i gang igen efter befri-
elsen, og i 1955 lå værdien af den samle-
de danske produktion knap 50 pct. høje-
re end umiddelbart før krigens udbrud. 
Ved midten af 1950’erne var muligheder-
ne for en udbygning af de sociale ordnin-
ger og en række offentlige serviceydelser 
igen til stede med tilslutning fra befolk-
ningen ved valgene.

Meget af indsatsen i 1950’erne var ret-
tet mod særligt udsatte grupper som de 
blinde, de døve og de polio- og tuberkulo-
seramte. I 1956 gennemførtes desuden en 
reform af understøttelsen til de ældre, der 
udgjorde en voksende del af befolkningen. 

Den afgørende forskel mellem den tid-
ligere aldersrente og folkepensionen var, at 
det nu var alle, der var berettigede – og-
så selv om de ikke havde været medlem af 
en sygekasse, hvilket havde været en for-
udsætning tidligere. Herefter kunne alle 
danskere, fra de fyldte 67 år, få folkepen-
sionens mindstebeløb uafhængigt af ind-
komst- og formueforhold. Samtidig med 
folkepensionen fulgte en revision af loven 
om invaliderente, der nu tildeltes som in-
validepension – fra 1960 uafhængigt af med-
lemskab af sygekasse.

Folke- og invalidepensionen var så-
kaldte universelle sociale ordninger, der 
forudsætningsløst omfattede alle landets bor-
gere, blot alders- eller helbredskriteriet var 
indfriet. Betydningen af at stå i sygekasse 
blev dermed mindre. 

Disse universelle ordninger skulle i de 
kommende år blive mere og mere udbred-
te og udvikle sig som et kendetegn for den 
danske velfærdsmodel.

Udbredelsen af universelle sociale 
ordninger, der forudsætningsløst om-
fattede alle landets borgere, kende-
tegnede socialpolitikken efter 1960.

8.5. Socialpolitikken i 1960’erne

Med den langvarige højkonjunktur fra 1959 
til 1973 tog udviklingen af socialpolitikken 
yderligere fart. De økonomiske mulighe-
der ses af, at værdien af den samlede dan-
ske produktion fordobledes mellem 1955 og 
1970. Den samlede indkomst, der kunne 
føres fordelingspolitik på, blev altså ikke 
alene større i disse år. Den blev meget stør-
re. Med disse gyldne tider kom danskerne 
i en situation, hvor et øget offentligt for-
brug ikke nødvendigvis blev oplevet som 
en bremse på det private. Det samlede be-
løb, der var til rådighed til forbrug, vok-
sede jo kraftigt.

I 1960 kom en lov om revalidering. Re-
validering retter sig mod personer, der som 
følge af fysiske, psykiske eller sociale han-
dicap ikke kan leve et normalt liv. Midler-
ne ved revalidering er genoptræning, om-
skoling og uddannelse. I en tid med fuld 
beskæftigelse sigtede loven mod at gengi-
ve dem, der ikke var i stand til at forsørge 
sig selv, erhvervsevnen. I bredere forstand 
sigtede loven mod at føre de ramte tilbage 
til en normal tilværelse. 

1960 blev også året, hvor en ny syge-
forsikringslov så dagens lys. Loven libera-
liserede adgangen til medlemskab af syge-
kasserne. Sygekasserne blev åbnet for alle, 
idet de hidtil gældende alders- og helbreds-
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betingelser for optagelse bortfaldt. Også de 
højere indkomstgrupper fik adgang, hvad 
de ikke havde haft tidligere. Samtidig for-
bedredes ordningen med sygedagpenge, 
der ved samme lejlighed blev udvidet med 
en barselsordning.

I 1961 reformeredes bestemmelser-
ne om offentlig forsorg. Det hidtidige sy-
stem, der blev indført ved en stor revision 
af sociallovgivningen i 1933, blev afløst af 
mere liberale ordninger med generelt hø-
jere ydelser. Den tidligere fattighjælp med 
dennes tab af valgret blev nu helt afskaf-
fet, hvad der dog mest havde symbolka-
rakter, idet kun ganske få var kommet på 
fattighjælp efter 1933. Alligevel forsvandt 
den sidste af 1800-tallets socialt diskrimi-
nerende bestemmelser nu ud af den of-
fentlige forsorg. Sigtet med hjælpen blev 
også bredere, idet loven pålagde de sociale 
myndigheder så vidt muligt at hjælpe kli-
enterne med at genvinde arbejdsevnen og 
få erhvervsmæssigt arbejde.

I 1964 besluttede Folketinget gradvist 
at gennemføre ”fuld folkepension” til alle 
med virkning fra 1970. For pensionister 
uden anden indtægt end pensionen lagde 
man dog et indkomstafhængigt tillæg til 
grundpensionen, hvorved de mest træn-
gende fortsat fik de højeste pensioner. For 
at supplere pensionen indførtes i 1964 Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension (ATP), der fi-
nansieres ved bidrag fra arbejdsgiveren og 
lønmodtageren. ATP var inspireret af den 
svenske ordning af samme navn fra 1960. 
Den danske ATP er dog med langt min-
dre ydelser end den svenske.

I 1966 indførtes ordningen med bolig-
støtte, som skulle afbøde virkningen af de-
reguleringen af markedet for udlejningsbo-
liger. Dereguleringen blev opgivet, men bo-

ligstøtten var kommet for at blive.
I årene 1967 til 69 omlagde Folketin-

get som nævnt i kapitel 5 understøttelsen 
ved ledighed. Før havde forsikringspræ-
mien og understøttelsen været forskellig 
fra fag til fag, afhængig af den risiko for 
ledighed der var inden for faget. Nu blev 
præmien og ydelsen ens, uanset ledigheds-
risiko. Samtidig blev satserne forhøjet, så 
de kunne udgøre op til 90 pct. af den hid-
tidige indkomst, dog med et loft i forhold 
til en gennemsnitsindkomst. I 2008 var 
dækningsgraden efter skat ca. 57 pct. af 
en gennemsnitsindkomst. 

Ændringerne i arbejdsløshedssystemet 
ved midten af 1960’erne, der blev 
gennemført i en tid med fuld 
beskæftigelse, betød, at staten overtog 
hele risikoen ved en øget ledighed.

I 1970 indførtes børnetilskud til alle bør-
nefamilier. Loven fastlagde et almindeligt 
børnetilskud til samtlige børnefamilier, et 
forhøjet til enlige forældre og et særligt til 
børn af pensionister. Frem til 1970 havde 
børnefamilierne været begunstiget gennem 
lettelser i personskatten. Den nuværende 
børnefamilieydelse stammer fra skattere-
formen i 1987.

8.6. Flere offentlige serviceydelser

En anden udvikling parallelt med bevægel-
sen mod de universelle rettigheder var det 
forhold, at det offentlige leverede flere og 
flere serviceydelser til borgerne. Disse ydel-
ser står forudsætningsløst til rådighed for os 
alle. De er en del af det offentlige forbrug.

Sundhedssektoren blev kraftigt udbyg-
get. Moderne sygehuse og hospitaler skød 
op i provinsen og i København, og den læ-
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gevidenskabelige udvikling gjorde det mu-
ligt at behandle flere og flere lidelser. Det 
betød øgede forventninger til lægerne og 
et yderligere pres på de offentlige udgifter. 

Også den sociale servicesektor voksede. 
Mest markant kom det til udtryk i form af 
et stærkt engagement i børnepasning og 
ældrepleje. Hertil føjedes væksten på ud-
dannelsesområdet, sådan som vi her har 
beskrevet den i kapitel 7.

8.7. Udmøntning af velfærdsideologien

Iagttagere af det sociale system beskriver 
udviklingen i 1960’erne på den måde, at 
det nu var velfærdsideologien, der udmøn-
tedes i praksis, og begrebet ”velfærdssta-
ten” vandt almindelig udbredelse. 

Flere og flere fik adgang til en social 
ydelse, idet mange af ydelserne, eksem-
pelvis folke- og invalidepensionerne, ef-
terhånden blev universelle. Og ydelserne 
blev større og større, idet lovgivers ambi-
tioner sigtede mod fuld indkomsterstatning 
i tilfælde af en social begivenhed. Samtidig 
kom der flere og flere tilbud om en bedre 
og bedre offentlig service.

Lovgiverne lagde i 1960’erne og 
-70’erne i stigende grad vægt på, 
at samfundsudviklingen øvede 
stor indflydelse på borgernes liv. 
Den, som led skade på grund af de 
økonomiske konjunkturer, havde krav 
på erstatning fra fællesskabet.

Lovgiverne lagde i stigende grad vægt 
på, at samfundsudviklingen øvede stor ind-
flydelse på borgernes liv. Den, som led ska-
de på grund af de økonomiske konjunk-
turer, havde efter denne opfattelse krav på 
erstatning fra fællesskabet gennem skatte-

finansierede ydelser. Til gengæld nedto-
nedes kravet om, at danskerne selv gjorde 
noget for at beskytte sig mod følgerne af 
en social begivenhed gennem opsparing 
eller forsikringer. 

I videst muligt omfang blev de sociale 
systemer orienteret mod det mere ambitiø-
se mål at sikre befolkningens almindelige 
velfærd og ikke kun en mere eller mindre 
nødtørftig dækning i tilfælde af en social 
begivenhed. Endelig søgte man at styrke 
det forebyggende og revaliderende arbej-
de, mens de nedværdigende biomstændig-
heder ved hjælpen blev fjernet. 

Slagord som forebyggelse, revalidering, 
tryghed og trivsel blev almindelige. Disse 
slagord pegede frem mod 1970’ernes store 
reform af socialpolitikken. Dertil kom som 
nævnt de mange offentlige serviceydelser. 
Velfærdsstaten blev derved i høj grad et 
projekt for hele befolkningen.

8.8. En enklere vej til bistand:  
1970’ernes socialreform 

Med udbygningen af de sociale ordnin-
ger opstod der vanskeligheder med at sty-
re det administrative apparat. De mange 
sociale love var skudt frem uden en tæt 
indbyrdes koordination, og der var op-
stået et vidtforgrenet net af institutioner 
med uklar opgavefordeling. 

En massiv kritik blev bl.a. fremsat af 
socialrådgiverne, idet et gennemgående 
tema var den opsplittede forvaltning. Op-
splitningen betød, at uddannede medarbej-
dere fra forskellige institutioner som kom-
munernes socialkontorer eller ministeriel-
le kontorer på samme tid arbejdede med 
de samme klienter, uden at indsatsen blev 
koordineret. På denne måde spildte man 
kræfterne på dobbeltbehandling af sager-
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ne. Borgerne måtte også løbe rundt mel-
lem mange kontorer uden at kunne gen-
nemskue deres rettigheder.

I 1964 nedsatte Folketinget en social-
reformkommission, der skulle komme med 
forslag til at forenkle og effektivisere de 
sociale ordningers administration, finan-
siering og organisation. På baggrund af 
kommissionens indstillinger blev lov-
givningen gennemgribende reformeret 
i 1970’erne.

 I 1970 blev den administrative del af 
det sociale sikringssystem ændret ved den 
sociale styrelseslov. Det skete i forbindel-
se med kommunalreformen. Loven fast-
lagde en ny arbejdsdeling mellem staten, 
amterne og kommunerne. Tanken var, at 
de fleste sociale opgaver nu skulle samles 
i kommunerne. Borgerne skulle herefter 
kun henvende sig ét sted i tilfælde af so-
ciale begivenheder: Kommunens socialfor-
valtning, der med nærhed til borgerne og 
det lokale kendskab havde de bedste for-
udsætninger for at administrere social-
lovgivningen. Amternes sociale opgaver 
skulle især være at yde sagkyndig støtte 
til kommunerne i komplicerede sager, fø-
re tilsyn samt drive en række institutioner 
som døgninstitutioner for børn og handi-
cappede. Staten skulle fremover primært 
tage sig af den overordnede politik.

I 1973 trådte en sygesikringslov med af-
vikling af sygekasserne i kraft. Deres op-
gaver overførtes i stedet til kommuner og 
amter. Enhver med bopæl i Danmark fik 
ret til lovens ydelser, herunder gratis læge-
hjælp. Med en reform af bestemmelserne 
om syge- og barselsdagpenge (1973) blev 
alle lønmodtagere og selvstændige dæk-
ket mod tab af arbejdsindtægt på grund af 
sygdom, tilskadekomst eller barsel. Sam-

tidig blev ydelsesperioden forlænget, og 
ydelserne blev sat mærkbart op.

Enhver med bopæl i Danmark f ik med 
sygesikringsloven af 1973 ret til lovens 
ydelser, herunder gratis lægehjælp. Med 
en reform af bestemmelserne om syge- 
og barselsdagpenge (1973) blev alle 
lønmodtagere og selvstændige dækket 
mod tab af arbejdsindtægt på grund af 
sygdom, tilskadekomst eller barsel.

Den væsentligste enkeltlov inden for den 
samlede socialreform var bistandsloven fra 
1974, med ikrafttræden i 1976. Borgeren 
havde fortsat pligt til at forsørge sig selv, 
sin ægtefælle og børn under 18 år. Men i 
det omfang forsørgerevnen svigtede, og kli-
enten ikke kom under andre ordninger – 
som dagpenge ved ledighed eller sygdom 
– trådte bistandsloven til. 

Udviklet i en tid, hvor fuld beskæftigel-
se stadig fremstod som det normale, var 
sigtet ambitiøst. Bortset fra lovens brede 
målgruppe blev der lagt stor vægt på be-
hovs- og tryghedsprincippet. Via disse prin-
cipper tilstræbte lovgiver, at selvforsørgen-
de personer, der ramtes af en forbigående 
social begivenhed, skulle modtage hjælp 
– i loven betegnet som midlertidig hjælp – i 
et sådant omfang, at en væsentlig forrin-
gelse af levevilkårene blev undgået. Med 
andre ord kunne der her ydes hjælp, der 
oversteg mulighederne i den tidligere for-
sørgelseslovgivning. 

Da indsatsen skulle være bestemt af det 
nødvendige for at bevare borgerens norma-
le livsførelse, skulle ydelserne ikke længere 
reguleres efter arten af den indtrufne so-
ciale begivenhed. Tildelingsreglerne skulle 
altså ikke længere være retsbestemte, som 
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de ellers havde været siden socialreformen 
i 1933, men bygge på sagsbehandlerens 
faglige skøn inden for lovens rammer. Per-
soner på varig hjælp, det vil sige uden ud-
sigt til igen at blive selvforsørgende, skulle 
fortsat modtage en fast ydelse svarende til 
folkepensionen. 

Det skal bemærkes, at arbejdsløsheds-
forsikring er frivillig i Danmark. Det bety-
der, at kontanthjælp er et alternativ til dag-
penge fra arbejdsløshedsforsikringen. De 
to ordninger må hele tiden ses i forhold 
til hinanden. De nordiske lande – undta-
get Norge – er ret alene med denne pro-
blemstilling. Det skal dog også bemærkes, 
at retten til kontanthjælp er væsentlig me-
re restriktiv med hensyn til indkomst, for-
mue osv. end arbejdsløshedsdagpengene.

Ud over bestemmelserne om kontant-
hjælp indeholdt loven en række andre for-
mål. Den rummede hovedparten af de bi-
standsformer, som vedrører erhvervsmæs-
sig genoptræning, institutionsanbringelse 
og andre beslægtede ydelser, som tidligere 
var indeholdt i en række særlove. 

8.9. Velfærdsstaten efter   
midten  af 1970’erne

Fra 1973 og frem gennem 1970’erne og 
-80’erne kom Danmark – som vi allere-
de var inde på i kapitel 3 og 5 – ligesom 
andre vestlige lande ind i en vedvarende 
lavkonjunktur. 1970’erne og -80’erne op-
levede aftagende økonomisk vækst, stats-
budgetternes voksende underskud, høj in-
flation og permanent høj arbejdsløshed. 

Set i perspektiv anskueliggjorde dette, 
at den hurtige udbygning af velfærdssam-
fundet indtil midten af 1970’erne forud-
satte høje økonomiske vækstrater og fuld 
beskæftigelse. Dette og en stadig mere ud-

bredt kritik af opdriften i udgifterne til de 
sociale ordninger førte til en revision af 
lovgivningen fra 1980 og frem til årtusind-
skiftet. En del ordninger blev strammet op, 
mens andre – især rettet mod børnefamili-
erne, de studerende og de ældre – blev ud-
videt og forbedret. 

I første omgang reagerede Folketinget 
på krisen og den tiltagende arbejdsløshed 
ved at lempe reglerne for arbejdsløsheds-
dagpenge. I slutningen af 1970’erne fik de 
selvstændige adgang til medlemskab af en 
a-kasse, og tildelingsreglerne blev ændret, 
så de nyuddannede forsikrede fik lettere 
adgang til dagpenge. 

I 1979 fik langtidsledige a-kassemedlem-
mer under 60 år en ret til arbejdstilbud i 9 
måneder. Det skete for at undgå, at nogle 
mistede dagpengene, idet alle gennem det 
såkaldte arbejdstilbud kunne genoptjene ret-
ten til dagpenge. Reelt betød dette, at tids-
begrænsningen for, hvor længe man kunne 
få arbejdsløshedsunderstøttelse, blev ophæ-
vet for langt de fleste arbejdsløse.

Indførelsen af efterløn, ligeledes i 1979, 
gav en væsentlig udvidelse af muligheder-
ne for tidlig tilbagetrækning fra arbejds-
markedet. Ordningen gjorde det muligt for 
60-66-årige medlemmer af a-kasserne at 
trække sig tilbage på efterløn, hvis de havde 
været medlem af en a-kasse i 5 ud af de se-
neste 10 år. Ydelsen svarede til de arbejds-
løshedsdagpenge, efterlønneren var beret-
tiget til ved ledighed. Senest efter 2 1/2 år 
blev efterlønnen sat ned til 80 pct. af den 
maksimale dagpengesats og efter yderligere 
2 år til 70 pct. Allerede det første år søgte 
48.000 efterløn – langt flere end ventet – 
og Folketinget strammede reglerne for ef-
terløn over flere omgange.

Da krisen omkring 1980 tegnede til 
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at vare ved, gennemførtes der i 1980’er-
ne visse stramninger i den lovgivning, der 
regulerer de offentlige indkomstoverførs-
ler. I 1980 blev reglerne for modtagelse af 
dagpenge således igen skærpet for nyud-
dannede. Det hidtidige princip om, at ar-
bejdsløsheds- og sygedagpenge skulle er-
statte et indkomsttab, blev desuden svæk-
ket, da pristalsreguleringen af de højeste 
dagpenge blev midlertidigt afskaffet fra 
oktober 1982 til april 1986.

Indførelsen af efterløn i 1979 betød 
væsentligt bedre muligheder for tidlig 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Blandt justeringerne kan det også næv-
nes, at bistandsloven blev ændret. I 1979 
og igen i 1983 nedsattes den del af hjæl-
pen, som ydes til kost, tøj og lommepen-
ge. I 1983 indførtes desuden en regel om, 
at hjælpen blev sat ned efter 9 måneder på 
kontanthjælp. I 1981 blev det endvidere 
fastlagt, at den højeste samlede kontant-
hjælp ikke måtte overstige de maksimale 
arbejdsløshedsdagpenge. 

Ifølge lovgivningen skal det hele tiden 
tilgodeses, at modtagerne af kontanthjælp 
ikke bliver bedre stillet end modtagerne af 
arbejdsløshedsdagpenge. Sidstnævnte beta-
ler jo et særligt kontingent for medlemskab 
af arbejdsløshedsforsikringen. Det er først 
efter 2004, at denne hensigt stort set gene-
relt er lykkedes. Det skal også bemærkes, at 
både arbejdsløshedsdagpenge og kontant-
hjælpen for visse lavtlønnede grupper sta-
digt kan give høje kompensationsgrader.

I 1983 skærpedes reglerne for unge på 
kontanthjælp, og satserne blev sat kraftigt 
ned. Den statsfinansielle baggrund var, at 
den samlede offentlige gæld steg fra næ-

sten ingenting i midten af 1970’erne for at 
nå et toppunkt i 1984 på, hvad der svarede 
til mere end 75 pct. af værdien af landets 
samlede produktion i et helt år.

I 1987 trådte en mere principiel æn-
dring af bistandslovens kontanthjælps-
regler i kraft. Nu blev skønsprincippet fra 
1970’erne ved udmåling af kontanthjælp 
igen erstattet af retsprincippet efter fa-
ste satser, der samtidig blev forbedret for 
flertallet af modtagerne, dog især for fa-
milier med børn, og her igen især for en-
lige mødre. De højere satser mødte imid-
lertid massiv kritik i offentligheden, hvor 
der blev peget på, at hjælpen fra det of-
fentlige nu for mange var mere tillokken-
de økonomisk set end et ufaglært arbejde. 
Ydelserne blev derfor sat ned igen i 1989. 

Fra 1994 udmåltes kontanthjælpen ef-
ter helt faste niveauer som en skattepligtig 
ydelse på enten 60 eller 80 pct. af maksi-
mum for arbejdsløshedsdagpengene. Ni-
veauet afhang af, om der var børn under 
18 år i familien. Forskellige tillæg kunne 
supplere ved store udgifter til huslejen. 
Det kunne se ud, som om kontanthjælps-
systemet hermed var ”inddæmmet”. Men 
reglerne om boligtillæg og navnlig tilde-
lingen af kontanthjælp til ægtepar var sta-
dig et problem i den henseende.

1987 var også året, hvor overgangen 
til et differentieret socialt sikkerhedsnet 
for alvor blev påbegyndt. 

Der havde tidligere været tilløb i form 
af det såkaldte sultecirkulære og i form af 
et generelt skønsbaseret system. Men nu 
blev der som nævnt indført faste takster 
og i den forbindelse en fast lavere kontant-
hjælpstakst for unge under 23 år, som ik-
ke tidligere have haft en højere indkomst, 
dvs. typisk nye på arbejdsmarkedet. I 1995 
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gøres den lave takst gældende for ikke-
forsikrede under 25 år, og fra sommeren 
1996 udvides princippet om lave ydel-
ser til nye på arbejdsmarkedet til også at 
omfatte forsikrede unge under 25 år med 
kort uddannelse (generelt er man beret-
tiget til den almindelige ydelse, hvis man 
har forsørgerforpligtelse). 

I 1999 gøres princippet generelt, idet 
alle under 25 år får den lave ydelse i til-
fælde af ledighed. Den lave ydelse er på 
SU-niveau. I 1999 indføres den lave ydel-
se også for flygtninge og indvandrere, men 
her finder ydelsen først sin endelige form 
i 2002 (introduktionsydelse/starthjælp, se 
kapitel 15), hvor det indføres som generel 
regel, at man, så længe man ikke har væ-
ret i landet i 7 år ud af de sidste 8 år, kun 
er berettiget til den lave ydelse i tilfælde 
af ledighed, som ikke-forsikret. 

Over en periode på 15 år indfører man 
altså et system med differentieret socialt 
sikkerhedsnet. Den høje ledighedskom-
pensation gælder herefter kun for arbejds-
markedets kernetropper, som har høj pro-
duktivitet, og for hvem lønnen er markant 
over den understøttelse, de er berettiget 
til i tilfælde af ledighed. 

For personer med beskeden erfaring 
på arbejdsmarkedet eller i landet (dvs. for 
den gruppe, hvor lav arbejdsmarkedspro-
duktivitet var særlig udbredt) gjaldt der 
fra da af en lavere sats som kompensation 
ved ledighed. Rationalet var, at det var i 
denne gruppe, at incitamentsproblemer-
ne var størst; dvs. hvor det var mest ud-
bredt, at produktiviteten ikke kunne må-
le sig med mindstelønningerne.

Man sænkede med andre ord kun det 
sociale sikkerhedsnet for de grupper, hvor 
det var særligt udbredt, at det økonomiske 

incitament til at arbejde var lavt. Princip-
pet om lavere ledighedskompensation for 
unge blev overført til arbejdsløshedsdag-
pengesystemet fra 1996.

I 1994 omlagdes satserne for de socia-
le pensioner og kontanthjælpen, idet disse 
ydelser blev skattepligtige. Det overord-
nede sigte var, at familierne ikke skulle 
lide tab ved omlægningen. For kontant-
hjælpsmodtagere med mange børn blev 
den samlede ydelse dog væsentligt lavere.

8.10. Forsøg på at bryde traditionen 
med passiv forsørgelse

Mere overordnet skete der en nyoriente-
ring i de socialpolitiske målsætninger og 
i arbejdsmarkedspolitikken, både under 
de borgerlige regeringer fra 1982 frem til 
januar 1993 og under de senere socialde-
mokratisk ledede regeringer i 1990’erne 
efterfulgt af nye borgerlige regeringer si-
den 2001. 

Fra 1980 og frem til i dag er der således 
gjort vedvarende forsøg på at bryde traditio-
nen for passiv forsørgelse gennem indkomst-
overførsler som dagpenge og kontanthjælp. 
Disse typer af overførselsindkomster skal 
nu efter en periode erstattes af tilbud om 
arbejde eller uddannelse. Afviser den ledige 
så at følge tilbuddet, vil det medføre tab af 
dagpenge eller kontanthjælp for en periode. 

Allerede flere ordninger i 1980’erne 
søgte først og fremmest ad frivillighedens 
vej at bryde med den passive forsørgelse. 
Uddannelsesydelse skulle stimulere lysten 
hos ledige til at uddanne sig, iværksætter-
ydelse til at starte egen virksomhed. 

Som led i bestræbelserne på at yde en 
mere aktiv hjælp for at få ledige i arbejde 
og for at undgå mange tidlige førtidspensi-
oneringer indførtes en ny fast revaliderings-
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ydelse i 1990.  Ydelsen, der er på niveau 
med dagpengenes højeste sats, erstattede 
de tidligere regler om hjælp til uddannelse.

Med arbejdsmarkedsreformen, der trådte 
i kraft den 1. januar 1994, sigtede Folke-
tinget mod en aktiv arbejdsmarkedspoli-
tik, justeret ved forligene om finanslovene 
i årene derefter. I første omgang blev der 
sat et loft på 9 år, inklusive 2 års orlov til 
uddannelse/børnepasning, for hvor længe 
man kunne være på arbejdsløshedsdagpen-
ge. Inden for de første 4 års ledighed fik 
den arbejdsløse ret til et års uddannelse 
eller anden aktivering. Med finansloven 
for 1996 blev den maksimale dagpenge-
periode sat ned til 5 år. Aktiveringsretten 
og -pligten blev samtidig skærpet.

Rådighedsreglerne blev strammet i for-
bindelse med finansloven for 1998. 

Med aftalen om finansloven for 1999 
fremrykkedes ret og pligt til aktivering til 
at sætte ind efter et års ledighed. Samti-
dig afkortede man den maksimale dag-
pengeperiode fra 5 til 4 år. Alle unge a-
kassemedlemmer (25 år eller derunder) 
fik desuden ret og pligt til aktivering ef-
ter 6 måneders ledighed, hvor det før for-
liget kun var unge uden en kompetence-
givende uddannelse, der var omfattet af 
den tidlige aktiveringsindsats. 

Gennem disse og lignende initiativer 
ønskede politikerne som nævnt især at få 
bugt med den langvarige tildeling af over-
førselsindkomster. Langvarig offentlig for-
sørgelse belaster de offentlige budgetter 
og kan for den enkelte borger føre til tab 
af arbejdsevne og dermed til varig udstø-
delse af arbejdsmarkedet.

Ændringerne i lovgivningen hindre-
de dog ikke, at antallet af 18-66-årige på 
overførselsindkomster steg i de første år 

af 1990’erne, hvor konjunkturerne fort-
sat var dårlige. 

I 1991 udgjorde andelen af såkaldte 
helårsmodtagere af sociale ydelser (en per-
son, der fx har modtaget en overførsels-
indkomst i et halvt år, indgår i statistik-
ken over overførselsindkomster som 0,5 
helårsmodtager) mellem 18 og 66 år 24 
pct. af alle i de pågældende aldersgrup-
per. I 1994 og 95, hvor ledigheden nåe-
de sit maksimum, kulminerede andelen 
med 29 pct., hvorefter andelen faldt til 
24 pct. i 2001. 

Langvarig offentlig forsørgelse belaster 
de offentlige budgetter og kan for 
den enkelte borger føre til tab af 
arbejdsevne og dermed til varig 
udstødelse af arbejdsmarkedet.

Man kan bemærke, at 2001 var et år 
med gode økonomiske konjunkturer, og 
at andelen dette år var den samme som i 
1991, der var et år med dårlige konjunk-
turer. I 2009 er 23 pct. af de 18-64-åri-
ge helårsmodtagere af sociale ydelser.1 
På trods af alle intentioner og på trods 
af konjunkturudviklingen er det altså ik-
ke lykkedes at nedbringe antallet på pas-
siv forsørgelse.

8.11. Ny bistandslov i 1998

I 1997 vedtog Folketinget en ny bistands-
lov med ikrafttræden den 1. juli 1998. 
Den nye lov, der erstattede den gamle fra 
1974, består af fire sociale love: Lov om 
aktiv socialpolitik, lov om social service, den 
sociale administrationslov og pensionsloven.

Lov om aktiv socialpolitik følger op på 
de socialpolitiske ambitioner om at und-
gå, at danskerne placeres på passive ord-
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ninger med overførselsindkomster. Bl.a. 
hæves aldersgrænsen for aktivering af de 
unge fra 25 til 30 år. Unge under 30 år 
skal senest efter 13 uger på kontanthjælp 
i aktivering. Udebliver man fra aktivering, 
kan kommunen nedsætte eller helt afvise 
at give økonomisk hjælp.  

Personer, der er fyldt 30 år, skal som 
hidtil aktiveres senest 1 år efter modta-
gelsen af den første kontanthjælp. Til det-
te kommer, at lov om aktiv socialpolitik 
betyder en stramning af nogle regler for 
modtagelse af ydelser fra det offentlige. 
Kommunen kan således ikke yde hjælp, 
hvis ansøgeren eller ægtefællen har en for-
mue, der kan dække behovet.

Lov om social service sigter mod at gi-
ve klienten bedre overblik over rettighe-
der og pligter. Desuden sigter den mod at 
give modtageren af sociale ydelser større 
indflydelse ved tildeling af støtte. 

Den sociale administrationslov bestem-
mer bl.a., at kommunerne skal sætte en 
frist på behandlingen af de individuelle 
sager. Loven indskærper også kommu-
nernes tilsynspligt med visse institutioner. 

Endelig overdrages med pensionsloven 
al kompetence til kommunerne vedrøren-
de tildeling af førtidspension. Ved tildeling 
af førtidspension bliver det et krav, at al-
le muligheder for revalidering er afprøvet, 
inden pensionen tildeles.

8.12. Orlovsordninger 
og overgangsydelse

Som det fremgik ovenfor, gennemførtes 
et større antal justeringer af de sociale og 
arbejdsmarkedspolitiske love fra 1980 og 
frem. I visse af disse reformer indgik be-
stemmelser, der reducerede arbejdsstyr-
ken ved at bringe flere danskere på varige 

eller midlertidige overførselsindkomster 
på trods af de ellers erklærede ambitio-
ner om at undgå passive ordninger. Det 
fremgik jo også ovenfor, at ambitionerne 
måske ikke slog alt for stærkt igennem i 
statistikken over overførselsmodtagere. 

Set i sammenhæng med RFF’s analy-
ser af ”arbejdslyst og velfærd”, her gengi-
vet i kapitel 5, kan der især være grund til 
at nævne førtidspensionsreformen fra 1984 
samt orlovsordningerne og overgangsydel-
sen fra 1990’erne. Førtidspensionsreformen 
fra 1984 åbnede bl.a. mulighed for at få 
tilkendt pension for helt unge mennesker 
ned til 18 år. Pensionen blev tilkendt ud 
fra behovs- og helbredsbestemte forhold.

I 1992 indførtes de såkaldte orlovsord-
ninger som tidsbegrænsede ordninger. De 
tillod, at man i op til et år trak sig ud af ar-
bejdsmarkedet på offentlige tilskud for at 
passe børn (børnepasningsorlov) eller ud-
danne sig (uddannelsesorlov). Ordninger-
ne blev fastholdt i arbejdsmarkedsrefor-
men, og med forliget om finansloven for 
1995 kom også sabbatorloven til med ud-
løb i april 1999. Ordningerne blev så stor 
en succes, at de et enkelt år tiltrak næsten 
130.000 danskere. 

Derefter blev reglerne strammet, og sat-
serne ved børnepasnings- og sabbatorlov 
sat ned. Ved et forlig om finansloven for 
2000, som sigtede mod reformering og ef-
fektivisering af arbejdsmarkedsuddannel-
serne, blev uddannelsesorloven afskaffet. 
Forliget skulle skabe flere og bedre prak-
tikpladser, reformere social- og sundheds-
uddannelserne og give en udvidet adgang 
til produktionsskolerne.

Den høje arbejdsløshed blandt de æl-
dre gav anledning til indførelsen af den så-
kaldte overgangsydelse i 1992. Nu kunne de 
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55-59-årige langtidsledige a-kassemedlem-
mer sluses ud af arbejdsmarkedet på en ef-
terlønslignende ydelse. Fra 1994 blev al-
dersgrænsen sænket til 50 år, og 46.000 var 
på denne ydelse, da tallet lå højest. Det var 
hovedsageligt ledige kvinder, der benytte-
de ordningen. 

I 1994 var det muligt at modtage dag-
penge fra man var 41 år, fortsætte på over-
gangsydelse fra 50- til 60-årsalderen, der-
næst få efterløn til 67-årsalderen, hvorefter 
man kunne modtage folkepension resten 
af livet. En tilbagetrækningsordning – der 
dog blev modificeret af, at man de første 
9 år skulle stå til rådighed for arbejdsmar-
kedet – fra 41-årsalderen var næppe mu-
lig i noget andet land. Nytilgangen til over-
gangsydelsen varede frem til januar 1997. 
Ordningen udfasedes helt i løbet af 2006.

Ved forliget om finansloven for 1999 
blev reglerne for efterløn strammet, sam-
tidig med at aldersgrænsen for modtagelse 
af folkepension blev sat ned til 65 år med 
virkning fra 2004. Stramningerne skulle 
motivere flere til at blive på arbejdsmar-
kedet, efter de fyldte 60 år. Alligevel fort-
satte antallet af efterlønnere med at stige 
fra 115.000 ved midten af 1990’erne til 
165.000 i 2002, hvorefter et fald satte ind 
til 130.500 i slutningen af 2009. En del af 
faldet skyldes nedsættelse af pensionsalderen 
til 65 år.  Trods stramningerne i betingel-
serne omkring efterlønnen har den herved 
bidraget væsentligt til, at den gennemsnit-
lige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmar-
kedet i 2007 reelt var nede omkring 60,6 
år.2  Til dette kan så føjes, at antallet af 
førtidspensionister har været støt stigende 
siden begyndelsen af 1970’erne og frem 
til 1997, hvor antallet kulminerede med 
274.000, hvorefter et svagt fald satte ind. 

I 2001 var tallet nede på 260.000 men-
nesker og i 2010 på 244.600. En del af 
faldet skyldes igen nedsættelsen af pen-
sionsalderen til 65 år fra 2004.

8.13. Velfærdsstaten i de seneste år

Siden slutningen af 1990’erne har der 
været to tendenser, der har gjort sig sær-
ligt gældende. 

Den første er en fortsat betoning af be-
tydningen af selvforsørgelse. Denne beto-
ning er bl.a. blevet udmøntet i arbejdsmar-
kedspolitikken i form af en kortere dag-
pengeperiode, der i dag er fastsat til op til 
to år. I 2003-04 indførtes nye regler for 
kontanthjælp. Herefter blev den højeste 
kontanthjælp tidsbegrænset til seks måne-
ders varighed, hvorefter loftet lå på 8.409 
kr. inklusive boligstøtte og særlige ydelser 
for ægtefæller/samlevende uden børn og 
11.174 kr. for de samme personer med 
børn (2004-satser). Indførelsen af den så-
kaldte starthjælp i juli 2002 (læs mere om 
denne i kapitel 15) skal også ses i denne 
sammenhæng. Starthjælpen er betydeligt 
lavere end kontanthjælpen for de fleste.

Den anden tendens er opprioriterin-
gen i den almindelige velfærdsdebat af ci-
vilsamfundets betydning. Heri er indeholdt, 
at mere og mere af velfærden i fremtiden 
vil blive finansieret af private ordninger 
uden for det skattefinansierede system. 
Bevægelsen blev for alvor indledt i 1989, 
hvor arbejdsmarkedspensionen blev ind-
ført for offentligt ansatte, der ikke allerede 
havde, og for privatansatte LO-medlem-
mer i 1991. Det betyder, at den univer-
selle danske velfærdsstat ændrer karakter. 

Danmarks første privathospital åbne-
de tilbage i 1989, og en bevægelse var sat 
i gang. Man er i den forbindelse begyndt 
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at tale om, at velfærdssamfundet bevæger 
sig mod en individualisering, hvor gene-
relle ordninger og tilbud erstattes af øget 
valgfrihed, og hvor der er mulighed for at 
supplere eller erstatte de offentlige ord-
ninger med private som i eksemplet med 
privathospitalerne.

De private sundhedsforsikringer betalt 
af os selv eller vores arbejdsgivere udgør 
andre eksempler.

8.14. En succes der blev for stor?

Historien om den danske velfærdsmodel 
er på mange måder historien om en suc-
ces, hvor de overordnede politiske mål i 
store træk er indfriet. Men det er også hi-
storien om en overvældende dyr succes. 

Spørgsmålet er, i hvilken udstrækning 
den nuværende model er økonomisk bæ-
redygtig set over de kommende årtier. 

Beregninger foretaget af DREAM-grup-
pen viser under en række forudsætninger 
om den økonomiske politik og befolknin-
gens udvikling og fordeling, at en nyfødt 
fra år 2010 over et gennemsnitligt livsfor-
løb netto vil koste de offentlige finanser i 
omegnen af 850.000 nutidskroner. Indtil 
det fyldte tyvende år vil den nyfødte ko-
ste de offentlige kasser betydelige beløb i 
form af udgifter til daginstitutioner og ud-
dannelse, og endnu frem til, at personen 
fylder 25 år, vil årgang 2010 netto trække 
på de offentlige finanser. 

I aldersintervallet 25 til 76 år er netto-
bidraget positivt, men derefter bliver der 
tale om hastigt stigende negative nettobi-
drag, der på årsbasis særligt i slutningen 
af livsforløbet vil blive meget betydelige.

En sådan udvikling i nettobidraget fra 
en opvoksende generation vil ikke være 
økonomisk holdbar.

8.15. Sammenfatning

Kapitlet gengav træk af den konkrete 
udvikling af velfærdsstaten i perioden 
fra 1945 til i dag. Udformningen af vel-
færdsstaten med et fintmasket socialt sik-
kerhedsnet bidrog til stort set at afskaffe 
den hårde klassiske fattigdom med øde-
læggende virkninger for de mennesker, 
der var ramt af den. 

Den danske model udviklede sig fra 
midten af 1950’erne i et hastigt tempo 
mod den universelle velfærdsstat. Flere 
og flere overførselsindkomster blev ale-
ne betinget af dansk statsborgerskab, el-
ler for nogles vedkommende alene betin-
get af permanent ophold i landet. Især 
var årene fra 1960 til midten af 1970’er-
ne præget af gennemgribende ændringer 
og udvidelser af det offentliges forpligtel-
ser, der ændrede på tidligere forsikrings-
baserede ordninger. 

Retten til social sikring tilfaldt alle uan-
set køn, alder, arbejdsmarkedserfaring, 
tidligere indkomst eller bopæl inden for 
landet.  Ydelserne blev samtidig sat væ-
sentligt op, og de blev taget i brug ved fle-
re begivenheder i den enkelte borgers liv. 

En anden udvikling gik mod, at det of-
fentliges engagement blev udvidet fra pri-
mært at dreje sig om social sikring i form 
af indkomstopretning ved sygdom eller ar-
bejdsløshed til også at omfatte offentligt 
producerede serviceydelser i bred forstand. 
Det så man i særlig grad i sundhedssekto-
ren, ved børnepasning og i ældreplejen. 
Dertil kom hele undervisningssektoren, 
der er gratis eller næsten gratis. Staten og 
kommunerne blev tildelt et langt større 
ansvar for borgernes liv fra vugge til grav.

I dag omfatter ambitionerne borgernes 
almindelige trivsel: Velfærdsstaten bygger 
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på et ideal om det gode liv for alle i økono-
misk og social tryghed og lighed i et de-
mokratisk samfund. Med denne udvidelse 
af velfærdsstatens målsætning fulgte etab-
leringen af en stor offentlig sektor. 

Der er grund til at antage, at velfærds-
statens næsten altfavnende karakter, hvor 
store dele af befolkningen på et eller andet 
tidspunkt i deres liv nyder godt af dens 
ydelser, sikrede en meget stor tilslutning 
i vælgerkorpset på trods af, at skattetryk-
ket bevægede sig fra ca. 25 pct. af BNP i 

1960 til ca. 50 pct. i dag.
Spørgsmålet er, om den nuværende 

model er finanspolitisk holdbar, eller om 
den danske velfærdsmodel også er histo-
rien om en model, der må gennemgå om-
fattende reformer for at kunne sikre vel-
færden for kommende generationer.

Noter

1.  Pga. nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 
år er aldersgruppen her ændret.

2.  Ifølge EU-Kommissionens rapport: The 2009 Ageing Report.





9. Vores skatter
Danmark er et land, som er plaget af forfærdelig høje skatter. Resultatet er, 

at alle gør, hvad de kan for at snyde i skat. Sådan vurderede den engelske 

ambassadør i Danmark, Robert Molesworth, i 1694 danskernes liv med skatter 

og afgifter. Hvordan skatterne ser ud i dag, skildrer vi i dette kapitel, mens 

kapitel 13 analyserer den særlige form for skattesnyd, vi kalder ”sort arbejde”.
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Skiftende regeringer har ændret skatte-
byrden, siden Robert Molesworth skrev 
sit smædeskrift om Danmark i 1690’er-
ne. Anno 2011 er det dog nærmest ver-
denskendt, at Danmark fortsat har høje 
skatter. Så høje, at vi sammen med Sve-
rige konkurrerer om at have den hårde-
ste beskatning på globalt plan. 

Anno 2011 er det nærmest verdens-
kendt, at Danmark sammen med 
Sverige har den højeste beskat ning på 
globalt plan.

9.1. Hvor høje er skatterne så?

I dag vil vi ved en vurdering af skatter-
nes betydning spørge til, hvor højt skat-
tetrykket er. Skattetrykket beregnes som 
den andel, skatter og afgifter samt obligatori-
ske sociale ordninger udgør af bruttonational-
produktet, BNP, idet BNP er en opgørelse 
over den samlede værditilvækst i produkti-
onen af varer og tjenesteydelser, sædvanlig-
vis inden for et år. Med skattetrykket har vi 
en brøk, hvor værdien af de samlede skat-
ter og afgifter befinder sig i tælleren, mens 
værditilvæksten i den samlede produktion 
er i nævneren. 

Skattetrykket angiver dermed, hvor 
stor en del af samfundets markedsmæssige 
produktion skattevæsenet opkræver. Eller 
udtrykt på en anden måde: Hvor stor en 
del af livets producerede goder, skattevæ-
senet lægger hånd på.

Endnu i slutningen af 1930’erne lå 
skattetrykket omkring 20 pct., men steg i 
de følgende år til 28 pct. ved udgangen af 
1950’erne. I de glade 60’ere steg skatte-
trykket så hastigt for at overskride 40 pct. 
i 1971. Det år inddrog skattevæsenet altså 
fire ud af hver 10 kr., der blev tjent i Dan-

Fælles for alle skatter i det moderne 

demokratiske samfund er, at det 

er politikerne, der udskriver dem i 

Folketinget. Vi kan også udtrykke det 

på den måde, at skatter er ydelser, som 

fællesskabet pålægger den enkelte borger, 

uden at han eller hun i første omgang får 

en modydelse. 

Defineret mere teknisk kan skatter 

beskrives som obligatoriske ydelser, der 

udskrives til den offentlige sektor, uden 

at denne til gengæld erlægger nogen 

dertil svarende direkte modydelse. I 

skattebegrebet indgår også tvungne bidrag 

til sociale ordninger, afgifter og bøder.

De forskellige skatter og afgifter ender 

i vores fælles pengekasse. Denne kasse 

betaler så for de opgaver, som politikerne på 

samfundets vegne pålægger den offentlige 

sektor.

SÅDAN DEFINERES SKAT
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mark. Undervejs havde opfindsomme re-
geringer først indført omsen i 1962 og ud- 
bygget med momsen i 1967 med efterføl-
gende forhøjelser i årene derefter.

FIGUR 9.1. viser, at skattetrykket fortsat-
te i en opadgående kurve i anden halvdel 
af 1970’erne og i det meste af 1980’erne 
for efter et mindre dyk omkring 1990 igen 
svagt at stige og stabilisere sig omkring 48-
50 pct. op til år 2009.

De store stigninger i skattebyrden si-
den 1960 er sanktioneret af befolkningen 
ved valgene:  Vi har ved valg efter valg gen-
valgt de politikere, der stod bag skatternes 
udskrivelse. Når skatterne steg, hang det 
nemlig først og fremmest sammen med ud-
viklingen af den danske velfærdsstat med 
et mere og mere fintmasket socialt sikker-
hedsnet og flere og flere offentlige service-
ydelser, der blev betalt gennem skatterne. 

Helt gnidningsløst har det dog ikke væ-
ret. Et af de første udtryk for en voksende 
bekymring kom omkring 1970. Fremsy-
nede embedsmænd pegede i det såkald-
te Perspektivplan-arbejde fra 1968 til 1973 
på, at hvis man fortsatte udbygningen af 
velfærdsstaten, som man var i gang med, 
ville det skabe problemer. Og med pro-
blemerne ville der blive banet vej for po-
litisk utilfredshed.

I begyndelsen af 1970’erne organise-
redes så et politisk udtryk for utilfredshe-
den. Skattenægteren, advokaten Mogens 
Glistrup, oprettede Fremskridtspartiet. Par-
tiet havde som sit første programpunkt, at 
skatterne skulle beskæres voldsomt. Gli-
strup sammenlignede i et tv-interview 
skattenægteren med frihedskæmperen.

Ved det såkaldte jordskredsvalg i 1973, 
hvor Folketingets sammensætning æn-
dredes radikalt, fik Glistrup ikke mindre 

end 28 mandater. Fremskridtspartiet blev 
Tingets næststørste parti. ”Skatteoprøret” 
udviklede sig imidlertid til en fuser. I dag 
er alle betydende partier med mindre va-
riationer tilhængere af skatter, nogenlun-
de som vi har dem i dag. 

I dag er alle betydende partier med 
mindre variationer tilhængere af 
en skatteudskrivning nogenlunde 
omkring det nuværende niveau.  

Venstres Anders Fogh Rasmussen, der 
blev statsminister i 2001, havde ganske 
vist i begyndelsen af 1990’erne været en 
hård kritiker af den danske velfærdsstat. 
Men kritikken blev nedtonet efter 1998, 
hvor han som formand for partiet orien-
terede sig mod en midtsøgende politik, 
der ønskede at reformere, men ikke af-
vikle, velfærdsstaten.

9.2. Høj marginalbeskatning i det  
moderne velfærdssamfund

I Danmark har politikerne valgt en progres-
siv beskatning af de personlige indkomster 
for den del af skatten, der betales til staten. 
Det vil sige, at skatteprocenten stiger med 
stigende indtægter. Jo større indkomster 
skatteyderen har, desto højere procent-
satser vil de sidst tjente kroner altså bli-
ve beskattet med. Man taler om stigende 
marginalskatter. 

For de højeste indkomster lå marginal-
skatten på 63 pct. i 2009, inklusive kirke-
skat. Tidligere var marginalskatten endda 
højere. Frem til 1987 var den oppe på 73 
pct. for de højeste indkomster. Med en 
skattereform i 1987 blev den sat ned til 
68 pct., og i 1993 blev den sat yderligere 
ned, så den indtil 2010 svingede omkring 
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Kilde: Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, november 2006. 

Figur 9.2. Skatten på en lønstigning ved forskellige indkomster. 2005.

100.000      200.000      300.000      400.000      500.000       600.000       700.000 

Lønindkomst i kr.

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 9.1. Skattetrykket i Danmark, 1970-2009.
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62-63 pct. for de højeste indkomster. En 
ny reform, der trådte i kraft i 2010, brag-
te den ned på 56 pct.

En skat i omegnen af 60 pct. af den 
sidst tjente krone er høj. Men det slutte-
de ikke her. Økonomerne har et begreb, 
de kalder den effektive marginalbeskatning. 
Heri indgår moms og afgifter. Endvidere 
medregnes eventuelle indkomsterstatten-
de overførselsindkomster fra det offentli-
ge samt tilskud fra det offentlige i øvrigt, 
der bliver trappet ned eller helt afviklet, 
når indkomsten stiger. 

Opgjort på denne måde viser det sig, at 
alle på arbejdsmarkedet omkring 2005 op-
levede en effektiv marginalbeskatning, der 
lå mellem 60 og godt 70 pct. (se FIGUR 9.2.).

Figurens skraverede område viser, at 
der – specielt i bunden af lønskalaen – er 
store forskelle i den effektive marginalskat 
på lønstigninger. To personer, der har en 
lønindkomst på 100.000 kr. bliver altså 
ikke nødvendigvis beskattet helt ens. For-
skellen hænger bl.a. sammen med perso-
nernes sociale situation. En enlig ufaglært 
mor vil eksempelvis i højere grad miste en 
række overførselsindkomster, hvis hun får 
et arbejde, end en enlig ufaglært kvinde 
uden børn. 

De ca. 60 pct. i effektiv marginalskat 
for lavtlønnede er et gennemsnit. Det 
skraverede område langs kurven angiver 
de effektive marginalskattesatser for 90 
pct. af lønmodtagerne med den angivne 
indkomst. Fx havde ni ud af ti af de lavt-
lønnede en effektiv marginalskat mellem 
58 og 72 pct. 

En konklusion er, at ingen indkomst-
gruppe på det danske arbejdsmarked i 
2005 havde en effektiv marginalbeskat-
ning på under 58 pct.

En anden vigtig skattemodel er den pro-
portionale – forholdsmæssige – skat. Her vil 
skattens andel af indkomsten være uæn-
dret, lige meget hvor store indtægterne 
er. Millionæren betaler samme procent af 
sin indtægt i skat som folkepensionisten. 

Der er stadig tale om, at man beskattes 
efter evne; de bredeste skuldre bærer også 
her det tungeste læs. Har man en indkomst 
på 200.000 kr., betaler man fx 100.000 kr. 
i skat, hvis skatteprocenten er 50, og har 
man en indkomst, som er 5 gange så høj, 
altså 1 million kr., så betaler man også 5 
gange så meget i skat, altså 500.000 kr. 

Ingen indkomstgruppe på det danske 
arbejdsmarked i 2005 havde en effektiv 
marginalbeskatning på under 58 pct.

Den del af de personlige indkomstskatter, 
der går til kommunerne, er proportionale.

Der findes også en beskatningsform, 
som ikke tager udgangspunkt i folks skat-
teevne, en fast skat i kroner og øre. Den er 
sjælden i Danmark i sin rene form og har 
da heller ikke rigtig noget navn på dansk, 
men kaldes ofte lumpsum eller kopskat. 
Licensbetaling er et eksempel på sådan-
ne kopskatter.

En meget udbredt form for skat, som 
heller ikke tager udgangspunkt i folks skat-
teevne, er forbrugs- og miljøskatter. Her 
betaler alle det samme for et givet forbrug.

 De nye regioner, der i 2007 ved en 
kommunalreform overtog dele af de sam-
tidig nedlagte amters opgaver, indgår år-
lige aftaler med regeringen om deres fi-
nansiering. Regionernes opgaver betales 
over statsskatterne.
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´´

Hvor progressiv er indkomstskatten i Danmark? Forskellen mellem indkomstskat i 
kroner med den faktiske beskatning og ved en proportional beskatning, 2008.

HVEM BETALER HVAD I SKAT?

Kilde: Beregninger foretaget af Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af data i Danmarks Statistik.

Indkomst i 1000 kr. Faktisk betalt skat i kr. Skat betalt hvis proportional 

190-210 58.318 58.318

390-410 145.038 116.636

590-610 257.844 174.954

790-810 369.358 233.272

990-1.010 480.056 291.590

Kilde: Beregninger foretaget af Rockwool Fondens Forskningsenhed på baggrund af data i Danmarks Statistik.            

Proportional skat: Skat og fordelingspolitik har i de sidste mange år hørt 

sammen i Danmark. I figuren viser de blå søjler i forgrunden, hvad skatteborgere 

med forskellige indkomster skulle have betalt i direkte indkomstskatter, hvis 

skattesystemet havde været proportionalt. 

Udgangspunktet er skattesatsen for den laveste indkomstgruppe, der er anvendt til 

at beskatte de følgende grupper efter; det er heri, at det proportionale ligger. 

Vi ville som nævnt i hovedteksten også her have en situation, hvor de stærkeste 

skuldre bærer de tungeste byrder i absolut forstand, dvs. i kroner og ører. Dog ikke i 

lige så høj grad som i det eksisterende system.

Faktiske betalte skatter: I Danmark er skatterne således ikke proportionale, men 

progressive, dvs. at skatteprocenten stiger med indkomsten: En marginalskat i 2008 

i omegnen af 55 pct. for højtlønnede begynder at slå igennem i de bagvedliggende 

røde søjler. Det omfordelende aspekt træder stærkt i karakter. 

De nøjagtige beløb og intervaller, der er brugt til udformningen af figuren, fremgår 

af tabellen neden for.
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9.3. 100 år med indkomstbeskatning

I Danmark gennemførtes en stor skatte-
reform i 1903 af Venstre. Partiet havde 
netop ved det såkaldte systemskifte dan-
net regering i 1901, hvorved en demokra-
tisk styreform i praksis var etableret, dvs. 
at landet ikke kunne regeres uden om et 
flertal i Folketinget. 

Venstres reform indførte personlige ind-
komstskatter og formueskatter. Den bygge-
de desuden på en skat af værdien af fast 
ejendom. Skatterne var ens for land og by, 
idet et sigte med den nye lov var at skabe 
en mere ensartet skattebyrde overalt i lan-
det. Det skete med Lov om Indkomst- og 
Formueskat til Staten – også kaldet Stats-
skatteloven – af 15. maj 1903. 

Før 1903 kom de fleste af statens ind-
tægter ganske vist fra told og forskellige 
afgifter, især afgifter af øl og spiritus. Men 
landbruget finansierede alligevel en ufor-
holdsmæssig stor andel af statsbudgettet 
gennem en skat på landbrugsjorden, de så-
kaldte hartkornsskatter. En tilsvarende byg-
ningsskat i byerne gav kun det halve i ind-
tægt til statskassen. Den gamle beskatning 
skabte en skævvridning mellem land og by, 
og egentlig også – gennem tolden og afgif-
ternes store betydning – mellem rig og fattig.

Med Venstres reform kom nye begre-
ber til i lovgivningen. Danskerne skulle 
til at selvangive sig, og den progressive ind-
komstskat indførtes. Ud af en indkomst 
på 2.000 kr. skulle der fx betales 1,4 pct. 
i skat. Af 100.000 kr. betalte skatteyde-
ren 2,5 pct., hvilket var den højeste sats.

Med reformen blev principperne for 
beskatning af indkomst lagt fast helt frem 
til i dag: Uanset hvor danskernes indkom-

ster kom fra – fra lønarbejde, selvstændig 
erhvervsvirksomhed eller kapitalbesiddelse 
(fx aktier, obligationer eller penge i ban-
ken) – beskattedes herefter summen af 
indkomsterne. Det skete netto, dvs. efter 
fradrag af omkostningerne ved indkom-
stens erhvervelse. I løbet af kort tid blev 
de kommunale indkomstskatter tilpasset 
tankerne bag 1903-loven.

I dag udgør indkomstskatterne den helt 
overvejende del af det offentliges beskat-
ning af borgerne, i år 2000 eksempelvis 
60 pct. og i 2009 61 pct. af de samlede 
skatteindtægter.

Indkomstskatterne udgør den helt 
overvejende del af det offentliges 
beskatning af borgerne.

9.4. Sammenfatning

Danskernes skatter har udviklet sig dra-
matisk frem gennem 1900-tallet. Især ef-
ter 1960 steg skattetrykket væsentligt i 
takt med etableringen af velfærdsstaten. 
I dag har Danmark sammen med Sveri-
ge verdensrekord i skatter, hvoraf de fleste 
kommer fra personlige indkomstskatter.

 Alligevel synes vi at leve med disse skat-
ter. Kun i et begrænset tidsrum i 1970’erne 
og -80’erne var der tilløb til en mere omfat-
tende vælgerprotest, der blev politisk arti-
kuleret med dannelsen af Fremskridtsparti-
et i 1973. Men denne protest fik ikke varig 
indflydelse. I dag er der i praksis almindelig 
enighed i det politiske system om, at skat-
terne i det store og hele har den størrelse, 
skatter bør have. Befolkningen synes i vidt 
omfang at acceptere, at der skal skatter til 
for at finansiere velfærdsstaten.





10. Danskerne, 
demokratiet     
og velfærdsstaten
Når vi skal give et signalement af danskerne netop nu, er et vigtigt 

spørgsmål, hvordan de ser på det politiske system og den velfærdsstat, 

der for alvor er blevet bygget op siden 1945. I dette kapitel gennemgår vi 

aspekter af tilslutningen til velfærdsstaten og synet på politikerne og de 

politiske partier. I kapitlet vil vi også komme ind på, hvordan de politiske 

partier har ændret sig efter Anden Verdenskrig.
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Nyder velfærdsstaten og vores demokrati 
folkelig opbakning? Det er emnet for dette 
kapitel, som begynder med at undersøge, 
om vi danskere slutter op om velfærdssta-
ten, der er blevet etableret inden for de 
seneste to til tre generationer.

10.1. Tilslutning til velfærdsstaten

På et overordnet plan kan vi lægge ud med 
at konstatere, at velfærdsstaten ikke på no-
get tidspunkt for alvor har været anfægtet 
af et flertal i befolkningen på valgdagen. 

Mogens Glistrups og Fremskridtspar-
tiets popularitet – omtalt i forrige kapitel 
– var nok udtryk for en protest mod de 
høje skatter, mod statsbureaukratiet og 
mod, hvad der blev opfattet som en alt 
for omfattende lovregulering af borger-
nes liv. Trods navnet havde partiet dog 
ikke fremtiden foran sig, og i slutningen 
af 1990’erne tabte det enhver betydning 
efter en heftig intern splittelse. Inden da 
var skattetemaet gledet i baggrunden om-
kring 1984 for i stedet bl.a. at blive erstat-
tet af en profileret indvandrerkritisk linje.

I dag er der almindelig enighed i be-
folkningen og blandt de politiske partier 
om at betragte velfærdsstaten med de til-
hørende skatter som et absolut gode for 
danskerne.

Velfærdsstaten har ikke på noget 
tidspunkt for alvor været anfægtet af 
et flertal i befolkningen på valgdagen. 

10.2.  … og tilslutning til demokratiet 
som styreform

Hvad angår det politiske system, dvs. det 
repræsentative demokrati, hvor borgerne 
vælger nogle repræsentanter til at træffe 
de daglige politiske beslutninger inden for 

valgperioden, står det heller ikke til debat. 
Politiske partier på den yderste venstre-
fløj, der ønskede et helt andet samfund, 
havde kun begrænset og relativt kortva-
rig tilslutning i 1970’erne og en tid ind i 
1980’erne. Efter Murens fald i 1989 og 
Sovjetunionens sammenbrud i 1991 stop-
pede argumentationen for et system i stil 
med det sovjetiske. 

Den yderste højrefløj med formule-
rede antidemokratiske hensigter har ikke 
været parlamentarisk repræsenteret siden 
besættelsen. Selv da havde disse gruppe-
ringer kun ganske få mandater i Folketin-
get og var reelt uden politisk indflydelse.

I Danmark i dag er det derfor næsten 
overflødigt at spørge, om danskerne til-
slutter sig den demokratiske styreform. 
De overordnede demokratiske princip-
per er ikke til debat, og man kan næppe 
heller forestille sig, at de kunne sættes til 
seriøs debat.

10.3. Befolkningens tillid til de folke-
valgte og til de politiske partier

Men hvad så med tilliden til de menne-
sker, der skal træffe de politiske beslutnin-
ger i Folketinget, kommunalbestyrelserne 
og regionsrådene? Hvordan ser dansker-
ne på disse folkevalgte, der jo under alle 
omstændigheder får stillet deres valg på 
prøvelse senest fire år efter, at de er valgt?

Holdningsmæssigt viste en RFF-un-
dersøgelse gennemført i begyndelsen af 
1990’erne af den politiske troværdighed må-
ske nok en faldende tillid til politikerne 
i Folketinget. 

Der blev spurgt til tilliden til politiker-
nes moral og intelligens og til danskernes 
tiltro til, at politikerne almindeligvis forstår 
at træffe de rigtige beslutninger for landet. 
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Og denne tillid var faldet væsentligt siden 
1960’erne. Projektets centralt placerede 
forsker, professor Jørgen Goul Andersen, 
konkluderede, at de dage, hvor vi ”så op 
til politikerne”, var forbi. En opfølgning 
publiceret i 1993 viste, at tendensen fort-
satte i de første år af 1990’erne.

Men når emnet var vurderingen af 
partierne, var vælgerne overvejende til-
fredse, selv om medlemskabet af et par-
ti havde været stærkt faldende siden An-
den Verdenskrig. 

I 1947 toppede andelen af danskere, 
der var medlem af et politisk parti, med 
27 pct. Endnu i 1960 var omkring 22 pct. 
politisk organiseret, men derefter faldt an-
delen til ca. 8 pct. omkring 1980 med en 
fortsat vigende tendens. I 1999 var 5 pct. 
organiseret i et politisk parti, og i 2010 lå 
andelen omkring 4 pct. 

Denne udvikling er imidlertid ikke et 
særtræk ved Danmark. Sverige og Norge 
havde fx en politisk organisationsprocent 
omkring 7 pct. ved årtusindskiftet. Faldet 
satte dog ind tidligere i Danmark, der syn-
tes at blive rystet af en tillidskrise allere-
de i begyndelsen af 1970’erne. Men nu 
er der ingen betydende forskelle.1

Rockwool Fondens projekt viste sam-
tidig, at ikke mindre end halvdelen af væl-
gerne omkring 1990 stadig identificerede 
sig med et politisk parti. Hertil kom end-
nu flere, der sympatiserede med et parti. 
Det typiske var faktisk, at vælgerne næ-
rede sympati for flere partier på én gang. 

Helt galt stod det altså ikke til for det 
danske partivæsen omkring 1990, selv om 
partierne helt åbenlyst havde ændret ka-
rakter i tiden efter 1960. 

10.4. Partier under forandring

Fra slutningen af 1890’erne og frem til en-
gang omkring 1960 var partierne såkaldte 
massepartier, hvor hvert enkelt parti havde 
et tydeligt klassegrundlag. De fire gamle 
partier – Det Konservative Folkeparti, Ven-
stre, Socialdemokraterne og Det Radikale 
Venstre – der hver især repræsenterede ty-
delige erhvervs- og klasseinteresser – hav-
de vælgerforeninger ud over hele landet. 

I begyndelsen af 1960'erne var endnu 
600.000 danskere medlem af et politisk 
parti. Det historiske maksimum var in-
den da blevet nået lige efter krigen med 
ca. 650.000 partimedlemmer.

Hvert af partierne var indtil 1950’er-
ne repræsenteret med en avis i alle større 
provinsbyer med det sigte at mobilisere 
partiets vælgere og hverve nye medlem-
mer. Alle betydende grupper i samfundet 
fik et mere bevidst forhold til politik gen-
nem læsning af aviser og deltagelse i poli-
tiske møder eller demonstrationer. Man-
ge havde et livslangt og traditionsbundet 
medlemskab af et parti. Noget af baggrun-
den for den brede tilslutning til partierne 
var måske også, at de arrangerede baller, 
udflugter og anden underholdning. Det 
havde betydning i et samfund, hvor ud-
buddet af fritidsaktiviteter var begrænset, 
når man ser bort fra de større byer.

Partierne kunne bruges til at føre be-
folkningsgruppers krav frem til det poli-
tiske system. Folkelige bevægelser som 
fagforeningerne og landbrugets organi-
sationer rekrutterede dygtige politikere.

Med det faldende medlemstal har 
partierne ændret sig mod mere professi-
onelle apparater, hvor partifunktionærer 
får en større indflydelse. Disse apparater 
er i dagens langt mere partineutrale me-
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dieverden stærkt orienterede mod medi-
erne. Det gælder om at profilere partiets 
politikere og politik, så partiet får succes 
på valgdagen. 

Den direkte kontakt mellem partiets 
vælgere og de folkevalgte får en mere spo-
radisk og mindre systematisk karakter. Kun 
160.000 danskere var i 2009 medlem af et 
politisk parti. Partiernes økonomi var al-
lerede i 1986 så vaklende, at Folketinget 
vedtog statslig støtte til partierne. 

Selv om medlemstallet er gået stærkt 
tilbage, ser det politiske system og parti-
erne alligevel fortsat ud til at trives. 

Ud fra partierne organiseres regering 
og opposition. Partierne formulerer for-
slag til en offentlig politik, de er ganske 
afgørende som opinionsdannere, de struk-
turerer stemmeafgivningen til et oversku-
eligt antal alternativer, og de rekrutterer 
nye politiske ledere.

Stemmeafgivelsen ved valgene til  
Folketinget har været stabil i perioden 
fra 1960’erne til i dag, idet omkring 
eller lige over 85 pct. af de stemme-
berettigede har afgivet deres stemme. 

Man kan også måle partiernes popu-
laritet på valgdagene. Stemmeafgivelsen 
ved valgene til Folketinget har været sta-
bil i perioden fra 1960’erne til i dag, idet 
omkring eller lige over 85 pct. af de stem-
meberettigede har afgivet deres stemme. 

Det placerer den danske valgdeltagelse 
sammen med den svenske som den høje-
ste i Europa. Målt i forhold til 1950’erne, 
hvor vi stadig havde det klassiske partisy-
stem i Danmark, er der ligefrem tale om 
en fremgang i valgdeltagelsen ved valge-
ne til Folketinget.

10.5. Den politiske tillid siden 1990

Siden begyndelsen af 1990’erne er den 
politiske tillid kun steget. I 2001 blev der 
karakteristisk nok målt den højeste poli-
tikertillid siden 1971. Jørgen Goul An-
dersen (2004) kommenterer det på den 
måde, at der næppe kan herske tvivl om, 
at det er den forbedrede økonomiske si-
tuation, der har været en hoveddrivkraft 
bag denne udvikling.

Om der vil blive mere udbredt poli-
tisk mistillid, hvis finanskrisen uddybes 
og bliver langvarig, er en mulighed. Vi ved 
dog endnu ikke, om, og i bekræftende fald 
hvordan, de ugunstige konjunkturer har 
påvirket danskernes oplevelse af det po-
litiske system og af politikerne.

10.6. Hvem nærer politisk mistillid?

Selv om tilliden til det politiske system er 
og har været høj, har der dog været grup-
per, der nærede en mistillid til politikerne.

Vælgerundersøgelser fra 1990’erne 
hæfter sig ved, at det typisk er de svage 
grupper, der har den laveste politiske inte-
resse. Og det er også de svageste grupper, 
der har den højeste mistillid til politikerne. 
Jo højere uddannelsesniveauet er hos den 
enkelte, desto højere er tilliden til politi-
kerne. Tilbage i 1970’erne var mistilliden 
dog også høj blandt de bedst uddannede.

Dertil kommer det næppe overrasken-
de forhold, at mennesker på de politiske 
yderfløje har lavere tillid til politikerne 
end dem, der stemmer på de traditionelt 
regeringsdannende partier.

En permanent kilde til mistillid er 
holdningen til EU. Danske EU-skeptikere 
nærer en større mistillid til de folkevalgte 
end EU-tilhængere. 

En mindst lige så afgørende kilde til 
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mistillid i 1990’erne var holdningen til 
indvandrere. Allerede i 1990 var der en 
klar sammenhæng mellem, om vælgeren 
så indvandring som en trussel mod det 
danske samfund og mistillid til politiker-
ne. Denne sammenhæng kulminerede i år 
2000. Efter valget i 2001, hvor den tiltræ-
dende borgerlige regering markerede, at 
den ville føre en mere restriktiv indvan-
dringspolitik, og efterfølgende også rent 
faktisk gennemførte en sådan, svækkedes 
sammenhængen mærkbart.

En permanent kilde til mistillid 
er holdningen til EU. Danske EU-
skeptikere nærer en større mistillid til 
de folkevalgte end EU-tilhængere. 

10.7. Hvem havde den politiske magt?

Fra 1960 og frem til 1982 regerede Social-
demokraterne, nogle gange i samarbejde 
med Det Radikale Venstre eller Retsfor-
bundet, kun afbrudt af borgerlige regerin-
ger i årene 1968-71 og 1973-75.  I 1978-
79 var der en regering bestående af Ven-
stre og Socialdemokraterne. Fra efteråret 
1982 og indtil 1993 var der borgerlige re-
geringer. Derefter tog Socialdemokraterne 
og Det Radikale Venstre – og i starten med 
deltagelse af CD og Kristeligt Folkeparti 
– over indtil 2001, hvor borgerlige partier 
igen fik magten.

10.8. Sammenfatning

I dag er der almindelig enighed i befolk-
ningen og blandt de politiske partier om 
at betragte velfærdsstaten som et absolut 
gode, selv om der er en livlig debat om, 
hvordan den fornys og forbedres under 
vanskeligere demografiske og økonomi-
ske vilkår. 

Hvad angår det politiske system, dvs. 
det repræsentative demokrati, hvor borgerne 
vælger nogle repræsentanter til at træffe 
de politiske beslutninger inden for valgpe-
rioden, står det heller ikke til debat. Det 
er på det nærmeste overflødigt at spørge, 
om danskerne tilslutter sig den demokra-
tiske styreform.

Denne styreform har vist sig at kunne 
overleve en markant tilbagegang i ande-
len af danskere, der er medlem af et po-
litisk parti. Valgdeltagelsen er fortsat me-
get høj, og danskerne identificerer sig eller 
sympatiserer fortsat i stort omfang med 
de politiske partier, der sikrer, at syste-
met er funktionsdueligt. Det danske po-
litiske system må således i dag karakteri-
seres som værende meget stabilt og med 
en solid forankring i befolkningen.

Noter

1. Faktisk har Danmark siden slutningen af 1990’erne ty-
pisk haft større tillid, højere valgdeltagelse og mindst 
lige så høj partiidentifikation som Norge og Sverige.







11. Borgernes lovmoral
En anden måde at måle velfærdsstatens og det politiske systems legitimitet 

på end ved at teste befolkningens tillid til politikerne og partierne er ved at 

undersøge befolkningens holdning til landets love. Har danskerne en god eller 

dårlig lovmoral?
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Lige siden 1700-tallet har det været en 
udbredt tanke i Vesteuropa, at lovene skal 
udspringe af folkesuveræniteten: Er love-
ne legitime i den forstand, at befolknin-
gen opfatter dem som nødvendige og ri-
melige, og dermed selv er indstillet på at 
efterleve dem i hverdagen, fordi de ud-
springer af folket gennem det repræsen-
tative demokrati?

Dette meget overordnede spørgsmål 
blev tematiseret via to indgange i Rock-
wool Fondens projekt Borgerne og lovene, 
der blev publiceret omkring årtusindskiftet:

Hvordan har borgerne det med loven? 
Skal den bare overholdes, hvad enten man 
synes om den eller ej, eller er det op til 
borgerne selv at afgøre?

Og hvordan er udviklingen gået? Er 
moralen lige så høj, som den altid har væ-
ret, eller er der sket en svækkelse?

Projektet byggede på to selvstændige 
interviewrunder i 1997 og 2000, der for 
nogle spørgsmåls vedkommende kunne 
sammenlignes med udviklingen tilbage 
til 1981 via spørgsmål stillet i de danske 
værdiundersøgelser. I forbindelse med til-
blivelsen af denne bog blev der endvidere 
gennemført en opfølgende interviewrunde 
i 2010, der omtales i næste kapitel.

11.1. Loven som en slags udgangspunkt 
for forhandling

Projektet viste, at næsten alle de intervie-
wede fandt, at lov er lov, og lov skal hol-
des. Dog skulle nogle love tilsyneladen-
de overholdes mere end andre. Visse love 
satte de interviewede ligefrem en ære i ik-
ke at overholde. Det gjaldt fx loven mod 
børnearbejde, som to ud af tre gerne vil-
le overtræde. I det hele taget vægtes lov-
lydigheden ikke særligt tungt, når lovene 

føles for snærende. Eksempelvis så man-
ge ikke noget problem i en ulovlig brug af 
sommerhuse som helårsbeboelse.

Danskerne er dermed i princippet for-
holdsvis lovlydige. Men respekten for lo-
ven er ikke voldsomt tungtvejende i sig 
selv. Loven og lovlydigheden er snarere 
en slags ”udgangspunkt for forhandling”. 

I denne proces kan andre hensyn veje 
tungere end lovens bogstav. I nogle tilfæl-
de er det simple egeninteresser, der slår 
igennem, men først og fremmest tager 
svarpersonerne ved deres vurdering hen-
syn til ”rimeligheden i det”. Danskerne 
er ifølge Jørgen Goul Andersen, der og-
så stod for denne undersøgelse, gode til 
at sætte sig i den andens sted. Og ”rime-
ligheden” går forud for ”lovlydigheden” 
i mere absolut forstand. 

Det svarer lidt til, at det kan forekom-
me vigtigere at ”køre efter forholdene” 
end at overholde fartgrænser.

Denne vurdering af ”rimeligheden i 
det” betyder samtidig, at der ofte er sto-
re forskelle mellem borgernes generel-
le principper og deres vurdering af kon-
krete situationer. Fx var 83 pct. af inter-
viewpersonerne i 1997 helt afvisende over 
for tanken om misbrug af arbejdsløsheds-
dagpenge. Men hvis de interviewede fik 
stillet mere konkrete spørgsmål af typen 
”hvad nu, hvis en lønmodtager gik på ar-
bejdsløshedsdagpenge for at lade op?” el-
ler ”for at passe børn?”, blev synet meget 
mildere. Nu var kun henholdsvis 45 og 
30 pct. helt afvisende over for aktiviteten.

Principielt oplever vi socialt misbrug 
som værende forkert. Men rene, princi-
pielle sager er sjældne, og i danskernes 
dagligdag tager de moralske vurderinger 
sig meget anderledes ud. Man kan også 
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formulere det på den måde, at holdnin-
gen til brud på sociallovgivningen er si-
tuationsbestemt. Vist skal lovene holdes, 
men der er jo samtidig andre hensyn, fx 
af menneskelig karakter, der skal tages. 

Der blev også gennemført interviews 
blandt embedsmænd ude i landets kom-
muner. De viste på samme måde, at denne 
pragmatiske fortolkning af lovene i varie-
rende omfang gælder den offentlige for-
valtning. De ansatte følger loven. Men de 
tager samtidig andre hensyn. Også her 
kan loven være ”udgangspunkt for for-
handling”. 

Holdningen til brud på social lov-
givningen er situationsbestemt. 
Vist skal lovene holdes, men der 
er jo samtidig andre hensyn, fx af 
menneskelig karakter, der skal tages. 

Forskerne konkluderede, at kommu-
nerne administrerede loven på en fornuf-
tig og menneskelig måde. Disse embeds-
mænd formåede at balancere mellem en 
stiv og bureaukratisk regelanvendelse og 
noget, der kunne udarte til vilkårlighed.

Vender vi nu tilbage til interviewun-
dersøgelsen blandt danskerne, var lovene 
imidlertid ikke genstand for forhandling i 
de forhold, der vedrørte en egentlig krimi-
nel adfærd. Det var således ikke rigtigt, at 
vi efterhånden accepterede ”blød krimi-
nalitet”. Det viste alle svarene på spørgs-
mål om at overtræde straffe- og særlovene. 

Da der netop kun blev spurgt til den 
mildere form for kriminalitet, kan man ro-
ligt gå ud fra, at danskerne omkring årtu-
sindskiftet var helt afvisende over for hård 
kriminalitet. Holdningen til spirituskørsel 
var også ubetinget, hvor der formentlig i 

gamle dage havde været en mere accepte-
rende holdning på landet og i de mindre 
byer, om at det var i orden at liste hjem, 
selv om man havde fået lidt mere, end lo-
ven tillod. Det var således et af de få om-
råder, hvor de ældre i interviewundersø-
gelserne så ud til at have et større synde-
register end de unge og yngre.

Dog rystede borgerne noget på hån-
den, hvis de blev bedt om at komme med 
forslag til strafudmåling, selv om de i prin-
cippet gik ind for hårdere straffe. Her var 
”dommen” for nøjagtigt det samme lov-
brud ofte mildere for kvinder end mænd, 
hvad der jo ikke er retfærdigt. Og gjorde 
intervieweren den fiktive gerningsmand 
lidt mindre anonym ved at fortælle, at 
det drejede sig om en studerende, kunne 
straffen ligeledes blive mildere.

11.2. Skred i moralen

Undersøgelsen af borgernes lovmoral syn-
tes at pege på lovlydige borgere, der for-
stod at tage pragmatiske og menneskeli-
ge hensyn. Problemet er imidlertid, at det 
situationsbestemte åbner for, at overhol-
delse af lovene bliver et oplæg til forhand-
ling for den enkelte, og i denne forhand-
lingssituation kan egne interesser – øko-
nomiske eller andre – snige sig med ind i 
overvejelserne. Derfor var der behov for 
at undersøge, hvordan lovmoralen havde 
udviklet sig over tid.

Denne mere historisk orienterede del 
af undersøgelsen viste, at fortolkningen af 
de refleksive danskere ikke kunne stå ale-
ne. Der var også sket et skred i lovmoralen 
mellem begyndelsen af 1980’erne og 1997.

Danskerne var ganske vist lige så afvi-
sende over for at bryde straffeloven, dog 
var hæleri blevet knap så uacceptabelt som 
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tidligere. Men på flere områder var der tale 
om en svagere lovmoral, især på grænsen 
mellem en offentlig og en privat moral. 

Her kan man fx nævne synet på at be-
holde fundne penge. Således var andelen 
af danskere, der var helt afvisende over 
for at beholde fundne penge, dalet fra 75 
pct. i 1981 til kun 48 pct. i 1997. Parallelt 
med dette var der sket et skred i holdnin-
gen til at lyve til egen fordel. Fra 67 pct. 
helt afvisende i 1981 til 38 pct. i 1997. 

Disse ændringer kan ikke fortolkes som 
udtryk for en mere pragmatisk holdning, 
men kun som udtryk for en svagere moral 
mellem mennesker indbyrdes. Egeninte-
ressen havde vundet frem på bekostning 
af en ordentlig moral. Det kan true sam-
fundets sociale kapital, dvs. det forhold, 
at vi i hverdagen indgår i sociale netværk 
baseret på gensidig tillid og fælles normer 
og traditioner. Denne kapital er af stor be-
tydning for samfundets sammenhængs-
kraft og øger individernes muligheder for 
at forfølge individuelle og kollektive mål. 

Til denne iagttagelse kommer så yder-
ligere det forhold, at det næsten udeluk-
kende var de unge og de yngre, der var 
bærere af en dårligere moral. Unge har 
altid en dårligere moral end ældre. Men 
her var der tegn på en såkaldt generations-
effekt, hvor moralen var markant dårligere 
end tidligere generationers. Nye årgange 
begyndte deres samfundsmæssige liv med 
en lavere moral, som i ikke ringe grad fast-
holdes igennem perioden fra 1981 til 1997 
i takt med, at de bliver ældre. 

Hvor store var disse moralske skille-
linjer så mellem generationerne? 

De var ganske store, viste undersø-
gelsen. Blandt de 18-29-årige var ek-
sempelvis kun 28 pct. helt afvisende over 

for forsikringssnyd i 1997, mens 74 pct. 
var helt afvisende blandt de 60-74-årige. 
Blandt de helt unge var 70 pct. helt afvi-
sende over for hæleri, mens 96 pct. i den 
ældste gruppe var helt afvisende. Lig-
nende mønstre gik igen i synet på socialt 
misbrug, mens svingningerne i synet på 
skattesnyd var mindre udtalte, og i øvrigt 
mindre afvisende. 

De udtalte generationsforskelle var ikke 
kun af teoretisk interesse. Projektet kunne 
påvise en sammenhæng mellem lovmora-
len og den faktiske adfærd med hensyn til 
”blød” kriminalitet som butikstyveri, hæ-
leri og forsikringssnyd. 

Kvinder har en klart bedre lovmoral 
end mænd, og de er klart mindre i 
konflikt med loven. 

Blandt mænd under 30 år indrømme-
de 58 pct. af de interviewede, at de på et 
eller andet tidspunkt havde været på kant 
med straffeloven i form af tyveri, hæleri 
eller vold. Blandt mænd over 60 år var 
tallet kun 10 pct. 

Noget af denne aldersforskel afspejle-
de sikkert en svigtende hukommelse hos 
de ældre, der enten var bevidst eller ube-
vidst. Men den afspejlede givetvis også en 
generationsforskel. Trods den usikkerhed, 
der kendetegner kriminalstatistikken, var 
der ret umiskendelige tegn på, at den lave 
moral i øvrigt stemte godt overens med 
kriminalstatistikkens oplysninger om un-
ge mænds kriminelle adfærd.

Kvinderne havde en klart bedre moral 
og var klart mindre i konflikt med loven. 
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11.3. Hvad forklarer den    
dårligere samfundsmoral?

Igennem hele 1900-tallet har religionens 
betydning været aftagende blandt dan-
skerne, og undersøgelsen viste, at den 
svækkede religiøsitet muligvis kunne gi-
ve en mindre del af forklaringen på den 
svækkede moral. 

De pædagogiske forhold i skolerne har 
også ændret sig meget, og der var i resulta-
terne en tendens til, at mere ”afslappede” 
former i skolen førte til en mere ”afslap-
pet” moral. De ændrede familieformer, 
hvor kvinderne arbejder uden for hjem-
met, og børnene til dagligt passes uden 
for familien, havde tilsyneladende også 
en lille, men målelig betydning. 

Derudover slog politisk mistillid igen-
nem: Jo mindre tillid man nærer til det 
politiske system, desto dårligere vil sam-
fundsmoralen alt andet lige være. Endvi-
dere kan peges på, at en individualistisk 
livsstil ganske vist i begrænset omfang sy-
nes at svække medborgermoralen. 

Selv om ingen af disse forhold, der al-
le i en eller anden forstand kan siges at 
hænge sammen med moderniseringen af 
samfundet, forklarede særlig meget i sig 
selv, bidrog de sandsynligvis hver især med 
elementer til en forklaring.

11.4. Ny runde af interviews:   
Danskerne er et regerligt folk

I år 2000 blev undersøgelsen gentaget i 
en ny intervewrunde. Resultatet var det 
overraskende, at faldet i lovmoralen ikke 
var fortsat. 

Tværtimod var danskerne på mange 
områder blevet mere lovlydige. I hvert fald 
i den forstand, at moralen i forhold til lo-
vene var blevet stærkere. Det var indtruf-

fet over en ret bred front, og især på nog-
le af de områder, hvor lovmoralen havde 
været til debat i offentligheden mellem de 
to undersøgelsesår. 

Først og fremmest var bedømmelsen 
af socialt misbrug blevet væsentligt stren-
gere, eksempelvis når samboende havde 
dækadresser for at opnå højere sociale 
ydelser eller omgåelse af reglerne om at 
stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når 
man modtager arbejdsløshedsdagpenge. 
Afvisningen af skattesnyd var også me-
re udtalt.

Dette var netop områder, der havde 
været til debat, og hvor politikerne og det 
offentlige havde sendt stærke signaler og 
taget initiativer for at komme misbrug til 
livs. Regeringen havde således helt be-
vidst mellem 1997 og 2000 indført ny el-
ler forenklet lovgivning, kontrol eller an-
dre signalskabende aktiviteter for at for-
bedre lovmoralen.

Rådighedsforpligtelsen for de ledige 
var eksempelvis blevet indskærpet, og re-
geringen havde gennemført en højtprofi-
leret indsats for at komme socialt bedra-
geri blandt reelt samlevende til livs. Un-
dersøgelsen viste også, at danskerne nu i 
større omfang accepterede forbuddet mod 
børnearbejde, der var trådt i kraft kort tid 
før den første undersøgelsesrunde. Politi-
kernes love ender tilsyneladende med at 
blive accepteret eller i det mindste tolere-
ret: Danskerne er et regerligt folk, og re-
fleksionen kan også føre danskeren til en 
mere konsekvent lovmoral.

På grænsen mellem lov- og privatmoral 
var der sket en tilsvarende udvikling mod 
en strengere/bedre moral. At lyve til egen 
fordel eller beholde fundne penge var så-
ledes mere uacceptabelt i 2000-undersø-
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gelsen end i 1997-undersøgelsen. Målt i 
forhold til tidligere undersøgelser tilbage i 
begyndelsen af 1980’ene og 1990’erne var 
der dog fortsat tale om en svagere moral.

11.5. Behov for ny forskning 

Mellem de to undersøgelsesår, dvs. fra 
1997 til 2000, fandt der en reel stigning 
sted i borgernes lovmoral. Der er imid-
lertid nu gået ti år siden den sidste inter-
viewundersøgelse, og det kunne være af en 

betydelig værdi for vores forståelse af dan-
skerne, hvis spørgsmålene blev gentaget. 

Netop til bogen her gennemførte Rock-
wool Fondens Forskningsenhed i samar-
bejde med Jørgen Goul Andersen en ny 
interviewrunde. Den fandt sted i 2010, 
og denne undersøgelse vender vi os mod 
i næste kapitel. I næste kapitel vil vi også 
sammenfatte forskningsenhedens analy-
ser under temaet ”Borgerne og lovene”.





12. Mere om borgerne 
og lovene i 2010
Rockwool Fondens Forskningsenhed publicerede de seneste data om borgernes 

lovmoral i 2001, og disse data relaterede sig til året 2000. I forbindelse med 

bogen her blev det derfor besluttet at gennemføre en opfølgende undersøgelse, 

der kan give et opdateret indtryk af vores lovmoral som et led i den almindelige 

skildring af befolkningens liv og færden. Igen var professor Jørgen Goul 

Andersen den drivende kraft bag undersøgelsen om danskernes lovmoral.
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I dette kapitel vil vi overvejende bruge 
gennemsnitsværdier for de enkelte un-
dersøgelsesår for at belyse den mere lang-
sigtede udvikling i borgernes syn på lov- 
og normbrud. Vi så jo i forrige kapitel, at 
mange af undersøgelsens spørgsmål kan 
føres tilbage til 1981 via de danske vær-
diundersøgelser.

Boksen til venstre giver en oversigt 
over den anvendte skala, der går fra 1 til 
10, idet værdien 1 repræsenterer en abso-
lut afstandtagen og 10 markerer, at man i 
høj grad accepterer handlingen.

12.1. Langsigtet fald i moralen

Helt generelt er billedet, at lovmoralen fort-
sat er bedre end i 1997, hvor man nåede 
et historisk lavpunkt. Set over en længe-
re periode er der dog tale om en faldende 
moral, hvilket fremgår af FIGUR 12.1., der 
viser accepten af otte udvalgte handlinger 
i fem undersøgelser mellem 1981 og 2010. 

Fra 1981 til 1997 ændrede dansker-
nes holdning sig i retning af større accept 
af de mildere former for lovovertrædelser, 
der blev spurgt til i undersøgelsen, og af 
en lettere anløben personlig moral, når 
det gjaldt emner som at lyve til egen for-
del eller beholde fundne penge. I årene 
efter 1997 er accepten faldet igen, men 
stadig viser tallene fra 2000 og 2010 en 
lavere moral end i 1981 og på flere punk-
ter også i forhold til 1990.

Gennemsnittet for spørgsmålene lå på 
1,6 i 1981, 1,7 i 1990 og 2,0 i 1997. I pe-
rioden fra 1981 gik udviklingen altså i ret-
ning af større accept af lovovertrædelser 
og normbrud. De nye tal fra 2010 med 
værdien 1,8 viser, at udviklingen er sta-
biliseret, som også målingen i 2000 med 
gennemsnitsværdien 1,7 tydede på.

Det er nogenlunde O.K, 

dog med større eller

mindre forbehold

Det er delvist O.K,

men heller ikke mere

Det er ikke O.K, men

der kan være undtagel-

ser/ ikke helt slemt

Ingen accept

Rockwool Fondens Forskningsenhed har spurgt et udsnit af 

befolkningen om, i hvilken grad de accepterer forskellige 

handlinger på en skala fra 1 til 10. På skalaen betyder 1, at 

man slet ikke accepterer handlingen, og 10, at man i høj 

grad accepterer handlingen. Svar mellem de to yderkate-

gorier repræsenterer forskellige grader af accept. I bunden 

af skalaen mener man, at handlingen er uacceptabel, men 

at der kan være undtagelser, eller at det i hvert fald ikke er 

helt så slemt som de værste overtrædelser.

I toppen af skalaen mener man overvejende, at handlingen 

er acceptabel, men med større eller mindre forbehold,

som man nærmer sig midten. På midten (5-6) er der del-

vis accept, men man ville næppe prale med det over for 

ukendte, hvis man udførte handlingen.

Graden af accept

)
)

)
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Figur 12.1. Sammenvejet accept af otte udvalgte handlinger, 1981-2010.

Tabel 12.1. Accepten af otte udvalgte handlinger, 1981-2010.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Anm. Et udsnit af befolkningen er i en periode over 30 år blevet bedt om tage stilling til otte forskellige moral-

ske spørgsmål ved at bruge en skala fra 1 til 10. Figuren viser den gennemsnitlige score for de otte spørgsmål, 

der gengives nedenfor.

Anm. Et udsnit af befolkningen er hen over en periode på 30 år blevet bedt om at tage stilling til otte forskellige

moralske spørgsmål ved at bruge en skala fra 1 til 10. Tabellen viser den gennemsnitlige score for de otte spørgsmål.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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12.2. To modsatrettede tendenser

Tallene bag figur 12.1. er uddybet i TABEL 

12.1., der også gengiver, hvilke handlinger 
der er spurgt til (side 161). Tabellen de-
monstrerer, at de sammenvejede tal gen-
givet i figur 12.1. i virkeligheden dækker 
over to modsatrettede tendenser. 

Når det drejer sig om holdningen til 
skattesnyd, er befolkningen blevet mere 
moralske i det nye årtusind. I 2010 er be-
folkningen således markant mere fordøm-
mende over for skattesnyd, end den var for 
bare 10 år siden. Som det fremgår af FI-

GUR 12.2., scorer befolkningen i dag lavere 
end på noget andet tidspunkt siden 1981. 

Engang var skattesnyd en slags 
folkesport. Men sådan er det ikke 
mere. Nu er det nærmest en elitesport.

Det betyder, at skattemoralen er ble-
vet stærkt forbedret over de seneste 30 år. 
Fra 1981 til 1997 skete der stort set ingen 
ændring, men siden årtusindskiftet er det 
gået stærkt i retning mod en klart forbed-
ret skattemoral. Det kan imidlertid afspej-
le, at det ikke er helt det samme, man ta-
ger stilling til i dag.

Det var overraskende, at befolkningens 
moralske dom over mennesker, der 
begår socialt bedrageri, i 2010 var 
mildere, end den havde været på  
noget andet tidspunkt siden 1981.

Engang var skattesnyd en slags folke-
sport. Men sådan er det ikke mere. Nu er 
det nærmest en elitesport. I de seneste år 
er det nemlig blevet betydeligt sværere for 
den enkelte at snyde med selvangivelsen. 
SKAT ved det allermeste på forhånd, så 

Det at få udført sort arbejde i sin 
husholdning fik en gennemsnitlig 
score på 4,2, da Rockwool Fondens 
Forskningsenhed spurgte til 
holdningen til denne form for 
skatteunddragelse i 2008-09. Det 
kan sammenlignes med 1,8, som var 
scoren for almindeligt skattesnyd i 
2010. I kapitel 13 vil vi se, at mere 
end hver anden dansker har købt 
sort arbejde inden for det seneste år. 
Desuden er 29 pct. villige til at gøre 
det. I alt 80 pct. af befolkningen er 
dermed potentielle kunder til sort 
arbejde. Kun knap 20 pct. ønsker ikke 
at købe sort arbejde.
Selv om sort arbejde overvejende 
er accepteret, er der dog også sket 
en udvikling mod et strammere syn 
på dette område. Accepten af sort 
arbejde er nemlig faldende. I 2004-
05 lå den på 4,8. Der er altså sket et 
fald siden.

SORT ARBEJDE   
ER NÆSTEN I ORDEN
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der er ikke så meget, den enkelte kan sny-
de med, og dette kan i høj grad have på-
virket holdningen til skattesnyd, påpeger 
Jørgen Goul Andersen i en kommentar 
til resultaterne – det er i højere grad ”de 
andres” skattesnyd, der tages stilling til i 
dag. Også holdningen til forsikringssnyd 
er imidlertid blevet mere afvisende, hvil-
ket vi vender tilbage til nedenfor.

Man kan måske her indskyde, at for-
bedringen i skattemoral er ”gratis” i den 
forstand, at borgerne – bortset fra det sor-
te arbejde – er meget begrænsede i mulig-
heden for at snyde i skat. Skattevæsenet 
har nemlig kendskab til alle indkomster 
udbetalt af tredjepart og til alle fradrag. 
Det er da også karakteristisk, at den nye 
undersøgelse viser, at sort arbejde, der på 
denne måde er skattesnyderens eneste til-
bageværende kattelem, fortsat betragtes 

som værende overvejende o.k. Det stren-
gere syn på skattesnyd skal også holdes op 
imod en langsigtet faldende moral på en 
række andre områder. Det gælder, hvor-
vidt det er o.k. at lyve til egen fordel, købe 
hælervarer, beholde fundne penge, lave so-
cialt bedrageri og lignende, jf. tabel 12.1. 

Især var det overraskende, at befolk-
ningens moralske dom over mennesker, 
der begår socialt bedrageri, i 2010 var mil-
dere, end den havde været på noget an-
det tidspunkt siden 1981, jf. tabel 12.1.

Helt generelt er dommen over sociale 
bedragere ganske vist hård. Det var den og-
så i 1981, hvor der første gang blev spurgt 
om holdningen til spørgsmålet, og det har 
den været lige siden. Men den hårde af-
visning af socialt bedrageri er altså i den 
seneste undersøgelse blevet noget milde-
re. I alle tidligere undersøgelser har der 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Figur 12.2. Accept af skattesnyd, 1981-2010.
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i gennemsnit været en score på mellem 
1,3 og 1,5 på dette emne. Men i 2010 er 
scoren steget til 1,7, hvilket er et udtryk 
for, at socialt bedrageri dømmes knap så 
hårdt som tidligere.

Denne opblødning er overraskende. Fra 
midten af 1990’erne og frem har skiftende 
regeringer nemlig understreget en stadig 
mere klar holdning om, at det sociale sy-
stem ikke er et tag-selv-bord. 

I forhold til mange sociale rettigheder 
er tilhørende pligter blevet stadig mere 
understreget. Det gælder i særdeleshed 
kravet om, at de, der kan, reelt skal stå 
til rådighed for arbejdsmarkedet. Denne 
politiske fokus på pligter kunne forventes 
at smitte af på befolkningens holdning til 
misbrug af sociale ydelser.

Det generelle billede er nemlig, at den 
politiske meningsdannelse i befolkningen 
i høj grad lader sig påvirke af regeringen 
og de politiske partier. Men folkestem-
ningen har ikke fulgt den politiske fokus 
på dette område. Vi ved tilmed, at jo me-
re konkret de ledsagende oplysninger om 
det sociale misbrug er, desto mere forstå-
ende forholder befolkningen sig.

Efter årtusindskiftet udligner de to mod-
sat rettede tendenser – strammere holdning 
i skattespørgsmålet, mindre afstandtagen-
de på de fleste andre emner – stort set hin-
anden, og vi får et samlet billede af en no-
genlunde uændret moral de seneste 10 år.  

Generelt kan man dog også fortsat 
bemærke, at besvarelserne i gennemsnit 
i 2010 ligger tæt på 1,8. 

At tallet ligger så tæt på 1 – og ikke 
på 10 – er et udtryk for, at befolkningen 
trods alt kun i meget lille grad accepte-
rer brud på landets love og de etablerede 
normer for social interaktion. I undersø-

gelsen spørges endda kun til de mildere 
former for brud på straffelovene.

12.3. Strengere syn på spritkørsel  
og forsikringssnyd

Ovenfor er gennemsnitsbesvarelsen ble-
vet anvendt til at vurdere den generelle 
holdning til et spørgsmål. Alternativt kan 
man fokusere på, hvor mange der giver et 
svar på den anvendte skala fra 2 til 10 på 
et spørgsmål. Hvis man svarer andet end 
1, tilkendegiver man, at man i en eller an-
den udstrækning er parat til at gradbøje sin 
holdning til emnet. Man misbilliger må-
ske nok handlingen, men er åben for visse 
undtagelser eller ser det ikke som så slemt.

Opgjort på denne måde finder man 
en stramning i synet på forsikringssvindel 
samt i øvrigt også på spirituskørsel. Begge 
dele er der blevet spurgt til i undersøgel-
serne fra 1997, 2000 og 2010. 

I 1997 mente 23 pct. af danskerne, at 
kørsel i let spirituspåvirket tilstand ikke 
var helt uacceptabelt. Det tal var i 2010 
faldet til 16 pct. Her går udviklingen ty-
deligt mod nultolerance. Tilsvarende men-
te 49 pct. tilbage i 1997, at en mild form 
for forsikringssvindel i en eller anden grad 
kan accepteres. Det tal var i 2010 faldet til 
40 pct. Her er ikke tale om nultolerance, 
men et klart strengere syn på misbruget. 
Der er altså i forhold til disse spørgsmål 
i dag flere, der er konsekvent afvisende, 
end der var for 13 år siden.

Holdningsskiftet er sket i alle alders-
grupper, men især blandt personer født i 
1970’erne er skiftet markant.

Tilbage i 1997 svarede de unge i gen-
nemsnit 4, når de blev spurgt, om det var 
acceptabelt at skrive lidt ekstra på forsik-
ringsanmeldelsen efter et indbrud. Re-
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sultatet dengang gav anledning til nogen 
bekymring. For hvis de unge tog denne 
holdning med sig i bagagen, når de blev æl-
dre, ville der være risiko for et langt større 
misbrug af forsikringspolicer i fremtiden.

Men de nye målinger fra 2010 viser, 
at denne generationseffekt ikke er slået 
igennem. De unge, der blev født i løbet af 
1970’erne, er i mellemtiden kommet op 
i trediverne, og de har ændret holdning.

I 1997 mente 23 pct. af danskerne, at 
kørsel i let spirituspåvirket tilstand ikke 
var helt uacceptabelt. Det tal var i 2010 
faldet til 16 pct.

I 2010 er gennemsnitsscoren for de 
30-39-årige faldet til 2,2. Denne gruppe 
rummer stort set den samme generation, 
som var 18-29 år i 1997.

Ændringen i holdning fra 4,0 til 2,2 
er bemærkelsesværdig. Den viser, at halv-
fjerdserårgangen i løbet af de 13 år har få-
et en markant anderledes moral i forhold 
til forsikringssvindel. Uanset om de så har 
været mere tolerante over for brud på love 
og normer, da de var i tyverne, så er de i 
dag, hvor de er i trediverne, og er blevet 
fædre og mødre, meget mere strikse i for-
hold til, at man skal overholde landets love.

12.4. Alder er stadig afgørende for moralen

Som ved de tidligere undersøgelser viste 
også den nye fra 2010 mere overordnet, at 
folks alder er afgørende for, hvilken hold-
ning de har til at lyve, snyde og bedrage. 

Tilbage i 1981, 1990 og 1997 viste de 
tilsvarende målinger af holdninger, at de 
unge i stort omfang var normbrydere. Et 
påtrængende spørgsmål var dengang, om 
det var et udtryk for sædernes forfald, eller 

om de unge modsat ville tilpasse sig gæl-
dende normer, efterhånden som de blev 
ældre. I 1997 synes meget faktisk at tale 
for, at de nye generationer havde et ”af-
slappet” syn på normerne, der var mere 
varigt og ville fortsætte over livsforløbet. 

Med den nye undersøgelse – hvor de 
samme generationer nu er blevet mellem 
45 og 60 år – står det imidlertid klart, at 
lovmoralen i takt med alderen i temmelig 
høj grad er kommet til at ligne tidligere 
generationers. Tilsvarende er de unge af i 
dag mindre strikse, når emnet er forholdet 
til landets love og de gældende normer.

Af FIGUR 12.3. fremgår det, hvordan de 
forskellige generationer har svaret, da de 
var i et bestemt aldersinterval. 

Det viser sig, at de yngste aldersgrupper 
også i dag starter med den mindst strikse 
moral. Men samtidig står det klart, at de 
yngre generationer med tiden kommer til 
at ligne de ældre.

Jo højere udgangspunkt de begyn-
der med (dvs. jo større accept af lov- og 
normbrud), desto kraftigere falder de si-
denhen. De bliver ikke på det høje niveau. 
Høj startpunkt er forbundet med kraftig 
hældning på figuren. Kurverne peger alle 
i den samme retning og ser ud til at ville 
ende i stort set det samme punkt.

Eller med andre ord: De hidtidige un-
dersøgelser tyder på, at forskelle i moral 
generationerne imellem udjævnes, når ba-
re generationerne bliver gamle nok. Når 
man runder midten af 40’erne, er den ene 
generation – i forhold til moral – næsten 
ikke til at adskille fra den anden. 

Frygten for, at befolkningen har be-
væget sig ind på en fortsat moralsk glide-
bane – et ”sædernes forfald” – kan altså i 
hovedsagen afvises.
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Skattemoralen adskiller sig dog fra det 
her gengivne mønster, idet alder på det-
te punkt ikke er så afgørende.

I 2010 er aldersforskellen næsten væk. 
Godt nok har de 18-29-årige fortsat en lidt 
dårligere skattemoral. Men det må formo-
des at have ringe praktisk betydning i be-
tragtning af aldersgruppens generelt ringe 
indkomst. For resten af aldersgrupperne 
er der ikke de store forskelle.

12.5. Kvinder har en bedre   
lovmoral end mænd

Den nye undersøgelse bekræfter kønsfor-
skellen fra de tidligere: Det er stort set li-
gegyldigt, hvad man spørger kvinder om, 
så tænker de mere lovlydigt end mænd. 
De mener, at tyveri, forsikringssvindel, 
skattesnyd og spirituskørsel er mere uac-

ceptabelt end deres mandlige medbor-
gere. Og de er også mere fordømmende 
over for at lyve til egen fordel.

Det er nærmest umuligt at finde områ-
der, hvor kvinderne har de moralske bar-
rikader længere nede end mændene. Selv 
når man spørger til områder, hvor man 
kunne forvente blødere punkter i kvin-
dernes forsvar, er de mere lovlydige end 
mændene. Eksempelvis giver mændene i 
gennemsnit en score på 5,5 på et spørgs-
mål, om det er i orden at melde sig syg 
fra arbejdet for at passe syge børn. Den 
samme aktivitet får en score på 5,1 hos 
kvinderne.

Kvinderne er også mere moralske end 
mændene, når de bliver spurgt om socialt 
misbrug. Her kunne man måske forvente 
større forståelse blandt kvinderne, da de 

Figur 12.3. Seks generationers lovmoral. Sammenvejet mål.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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generelt er mere udsatte på arbejdsmar-
kedet. Men spørger man kvinderne om 
deres syn på at modtage dagpenge, selv 
om man ikke står til rådighed for arbejds-
markedet, er acceptgraden 1,5, mens den 
er 1,8 blandt mændene.

12.6. Sammenfatning

Rockwool Fondens Forskningsenhed har 
i samarbejde med professor Jørgen Goul 
Andersen undersøgt danskernes lovmo-
ral i tre undersøgelser gennemført i årene 
1997, 2000 og 2010. Ved analysen af sva-
rene på mange af undersøgelsens spørgs-
mål var det muligt via de danske værdiun-
dersøgelser at gå tilbage til 1981.

Den seneste undersøgelse fra 2010 
bekræfter, at den tendens til en forbedret 

lovmoral, der i år 2000 blev fundet efter 
et historisk lavpunkt i 1997, formentlig 
ser ud til at holde. Set for hele perioden 
fra 1981 til i dag er dog stadig indikatio-
ner på, at befolkningens lovmoral er ble-
vet svagere, selv om frygten for et ”sæder-
nes forfald” nok kan afvises.

Den stabilisering, der har fundet sted, 
er imidlertid i høj grad betinget af en bed-
re skattemoral med en markant mere ar-
tikuleret afstandtagen fra skattesnyd, og 
da muligheden for almindeligt skattesnyd 
stort set er fraværende i dag, er den for-
bedrede skattemoral nærmest ”gratis” i 
den forstand, at det alligevel ikke er in-
den for rækkevidde at gennemføre almin-
deligt skattesnyd.





13. Sort arbejde
I et samfund, hvor skatterne svarer til halvdelen af den samlede 

produktion, og hvor hovedparten af disse skatter kommer fra beskatning af 

borgernes indkomster, må der være en stærk tilskyndelse til at arbejde sort. 
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Da begrebet ”sort arbejde” bruges mere 
eller mindre præcist i dagligsproget, vil vi 
først indkredse, hvad vi forstår ved ”sort 
arbejde”. Det gør vi ved at tage udgangs-
punkt i følgende eksempel: Vi har en hus-
ejer, der skal have udført en reparation på 
sin villa og derfor kontakter en lokal tøm-
rer. Når husejeren så spørger tømreren, 
hvad arbejdet kommer til at koste, kan et 
spørgsmål, om det skal være ”med eller 
uden regning”, dukke op.

”Skal det være med eller uden regning?”

Bliver de enige om, at arbejdet skal ud-
føres uden regning – det vil sige, uden at 
tømreren opgiver indtjeningen til SKAT – 
er der tale om det, vi kalder sort arbejde. 

Håndværkeren undgår at betale skat og 
moms af indtægter fra arbejdet, og kun-
den får del i denne ”gevinst” gennem en 
lavere pris bl.a. ved, at momsen er udeladt 
af kravet fra håndværkeren. Begge parter 
er fuldt bevidste om, at de snyder skat-
tevæsenet for at hente samfundets del af 
regningen hjem i form af skat og moms. 

Denne fælles viden om snyderiet adskil-
ler dette eksempel fra almindeligt skatte-
snyd, eksempelvis hvor en sommerhusejer 
undlader at oplyse skattevæsenet om, at 
han eller hun udlejer sit sommerhus. Eller 
hvor man glemmer at oplyse indkomster 
ved aktiehandel på selvangivelsen, eller 
hvor butiksejeren ikke slår beløbet ind på 
kasseapparatet. Her er det kun skattesny-
deren selv, der får fordel af unddragelsen.

13.1. Stærk økonomisk    
tilskyndelse til sort arbejde

Jo højere de personlige indkomstskatter og 
afgifterne bliver i samfundet, desto større 

bliver afstanden mellem prisen på det be-
skattede og momsbelagte arbejde og pri-
sen på det sorte. Og desto mere tiltræk-
kende bliver det sorte arbejde, alt andet 
lige, fordi gevinsten ved det bliver større 
både for den, der får arbejdet udført, og 
for den, der udfører det. 

For de højest lønnede grupper på ar-
bejdsmarkedet, der har en marginalskat 
på omkring 60 pct., vil en skattefri ”sort“ 
krone være næsten lige så meget værd som 
tre normalt beskattede kroner tjent ved al-
mindeligt overarbejde. Dertil kommer for 
de lavere indkomstgrupper, at sorte eks-
tra indkomster ikke påvirker størrelsen af 
de overførselsindkomster, man eventuelt 
får fra det offentlige, som boligstøtte el-
ler, hvis man går ledig, arbejdsløsheds-
dagpenge eller kontanthjælp.

Der kan være mange penge og dermed 
også meget tid at spare ved at købe 
sort arbejde. Man kan fx have en 
timeløn på 300 kr. og en marginalskat 
på knap 60 pct. Står man så over for 
valget mellem at betale 200 eller 100 
kr. i timen for rengøring alt efter, om 
der er tale om hvidt, beskattet eller 
sort arbejde, så skal man i det første 
tilfælde arbejde i 5 timer for at betale 
for eksempelvis 3 timers rengøring, 
mens man i det andet tilfælde kan 
nøjes med at arbejde i 2 1/2 time.

For køberen bliver der også tale om 
besparelser. Arbejdet bliver udført en hel 
del billigere, end hvis der havde været tale 
om beskattet, ”hvidt” arbejde. 

Hvor stor besparelsen bliver, afhænger 
bl.a. af udbud og efterspørgsel og de socia-
le relationer omkring arbejdets udførelse. 
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I mere formelle termer definerer Rockwool 

Fondens Forskningsenhed sort arbejde 

som produktive – og i sig selv lovlige 

– økonomiske aktiviteter, der burde 

beskattes, men som ikke bliver det, fordi 

køber og sælger er enige om ikke at fortælle 

skattevæsenet om dem. 

Vi definerer altså sort arbejde som et 

specifikt delelement af den samlede 

skatteunddragelse, hvor begge parter er 

bevidste om – og har en økonomisk fordel af 

– at holde skattevæsenet udenfor. De deler så 

at sige sparet skat og moms i porten. Illegale 

aktiviteter som salg af narkotika eller rufferi 

indgår ikke. 

Selv om vi bruger begrebet sort arbejde, så 

omfatter definitionen både egentligt arbejde, 

fx når bilmekanikeren ordner Hansens 

karburator uden regning, og handler, som 

når landmanden sælger en gris i stalddøren 

til Hansen uden regning. Det vil sige, at sort 

arbejde her bruges som fællesbetegnelse for 

sorte aktiviteter.

Betalingen kan enten foregå kontant eller 

ved en byttehandel, som når blikkenslageren 

klarer malerens sanitet i det nye badeværelse, 

mod at maleren giver blikkenslagerens stuer 

en omgang modehvid. 

Med andre ord er udveksling af tjenester 

også omfattet af begrebet, hvilket er vigtigt 

at bemærke, idet en stor del af det sorte 

arbejde faktisk finder sted som venne- eller 

gentjenester.

Hvordan undersøger RFF så omfanget 

af det sorte arbejde? Ja, det sker ved 

telefoninterviews foretaget via Danmarks 

Statistiks interviewerkorps. Danmarks Statistik 

kan således garantere fuld fortrolighed 

ved de oplysninger, der indsamles. RFF får 

således aldrig et CPR-nummer knyttet til 

data, og danskeren har fuld tillid til Danmarks 

Statistik. 

HVAD ER SORT ARBEJDE?
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Det er ikke alene kontant betalt arbej-
de, som ikke opgives til skattevæsenet, der 
rent skatteteknisk betragtes som sort ar-
bejde. Udveksling af gensidig hjælp – kal-
det gensidige ”vennetjenester” – er også 
sort arbejde. Hvis man fx laver en afta-
le med naboen om at hjælpes ad med at 
bygge hinandens sommerhuse, garager og 
lignende, så kan skattevæsenet siden hen 
vælge at indkræve skat af værdien af det 
arbejde, man hver især har lavet for hin-
anden. Og dette kan ske, uanset om man 
har været uddannet til at udføre det på-
gældende stykke arbejde eller ej.

Det, at gensidig udveksling af tjenester 
er skattepligtige, gør det åbenlyst, at det ik-
ke alene er udsigten til at slippe for at betale 
skat og moms, der er årsag til sort arbejde. 

Det sociale aspekt kan være lige så vig-
tigt som det økonomiske – eller vigtigere. De 
”pengeløse” udvekslingsstrukturer peger til-
bage til tiden før markedsøkonomien, men 
samtidig er det svært at tænke sig et sam-
fund helt uden sådanne udvekslingsformer.

Sort arbejde udføres til tider også af 
marginaliserede grupper, der kun sjældent 
kan få beskattet arbejde på almindelige vil-
kår, og som så af nød tager det sorte arbej-
de: De har ikke andet valg. Eller der kan 
være tale om mennesker, der får nedtrap-
pet hjælp fra det offentlige, hvis de får al-
mindeligt beskattet og registreret arbejde. 

Endelig kan det også ske, at en arbejds-
giver kun ønsker at købe arbejdskraft sort, 
da dette er billigere end beskattet arbejde.

På denne måde dækker begrebet ”sort 
arbejde” over mange forskellige typer af 
arbejdssituationer, mange forskellige so-
ciale forhold og fremstillingen af mange 
forskellige ydelser. 

13.2. Hvor stor en andel af   
befolkningen arbejder sort?

FIGUR 13.1. viser udviklingen i, hvor stor 
en andel af danskerne der arbejdede sort 
i årene fra 1994 til og med 2009 – også 
kaldet den sorte frekvens. 

Figuren bygger på alle de undersøgel-
ser om sort arbejde, som Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed har gennemført i 
de pågældende år. Ud over punkterne fra 
hver interviewrunde er der også indteg-
net en tendenslinje. Både punkterne og 
linjen er baseret på svar på en gammel 
spørgsmålsformulering, der blev anvendt 
fra 1994 til og med 2009.

Ved en tolkning af figuren kan man 
for det første bemærke, at der er en del 
udsving fra undersøgelse til undersøgel-
se. For det andet ser det umiddelbart ud 
til, at tendenslinjen afspejler, at andelen, 
der arbejder sort, har været faldende fra 
et niveau omkring 25 pct. i 1990’erne til 
et niveau omkring 15 pct. i 2008-09.

Det sorte arbejde har i dag et omfang 
nogenlunde som for 15 år siden. Stort 
set samme andel af befolkningen 
arbejder sort, og de, der gør det, bruger 
lige så meget tid på det.

Nu er sagen imidlertid den, at forskerne 
havde en klar fornemmelse af, at enhedens 
gamle måde at spørge til det sorte arbejde 
på ikke længere var tidssvarende. Den var 
for lang og omstændelig og alligevel ikke 
konkret nok. Derfor blev der udviklet en 
ny formulering, der blev brugt sideløbende 
med den gamle i årene 2008 og 09. 

Resultaterne fra anvendelsen af den ny 
formulering er indtegnet som en rød linje 
i figur 13.1. Det fremgår nu, at med en 
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frekvens på 24 pct. i 2008-09 ligger den 
sorte frekvens omkring gennemsnittet for 
anden halvdel af 1990’erne.

Resultaterne fra den ny formulering 
peger med andre ord på, at hvis der over-
hovedet er sket et fald i den sorte frekvens, 
så er det betydeligt mindre end antydet 
ved skønnene udarbejdet ved brug af den 
gamle spørgsmålsformulering.

Omkring hver fjerde dansker er aktiv 
på det sorte arbejdsmarked i 2008-09 
– akkurat som de var det i 1990’erne.

Forskeren Camilla Hvidtfeldt går langt 
dybere i sine analyser i bogen Danskerne og 
det sorte arbejde (2010), end vi har plads til 
her. Men hendes konklusion på den detal-
jerede analyse bliver, at der er sket et lille 

fald i danskernes deltagelse på det sorte ar-
bejdsmarked. Dette fald skyldes dog ude-
lukkende et fald i andelen blandt de yng-
re danskere, der har udført gensidige ven-
netjenester. Tilbage står, at omkring hver 
fjerde dansker fortsat er aktiv på det sorte 
arbejdsmarked.

13.3. Hvor meget tid bruger danskerne 
på at arbejde sort?

I  FIGUR 13.2. får vi oplysninger om, hvor 
mange timer de sort arbejdende er akti-
ve i om ugen. 

Tilsyneladende viser trendlinjen, at der 
er sket en svag stigning i det sorte tidsfor-
brug. Stigningen er dog ikke statistisk sik-
ker, dvs. at noget taler for, at der i run-
de tal registreres et nogenlunde uændret 
tidsforbrug.
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Figur 13.1. Arbejder danskerne mindre sort i dag end for 15 år siden?
Andel af befolkningen mellem 18 og 74 år, der har arbejdet sort. 1994-2009. Procent.

Note: Gennemsnittene og trendlinjen for den gamle spørgsmålsformulering og gennemsnittet for den ny spørgsmålsformulering er 

baseret på svar fra henholdsvis 27.163 og 2.804 interviewpersoner. Vægtede tal.  

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.



176     VI DER BOR I DANMARK

Note: Gennemsnittet af det sorte tidsforbrug er udregnet for tidsforbrug mellem ½ og 70 timer om ugen.  

Baseret på svar fra 3.606 interviewpersoner. Vægtede data.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Figur 13.2. Uændret til svagt stigende tidsforbrug på sort arbejde.
Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge på sort arbejde for de 18-74-årige, der er aktive på det sorte 
arbejdsmarked. Gammel spørgsmålsformulering. 1994-2009.  

Note: Grafen viser forholdet mellem den gennemsnitlige sorte og den gennemsnitlige hvide arbejdstid for befolkningen mellem 18 og 66 år. 

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Figur 13.3. Så meget udgør de sorte arbejdstimer i forhold til de timer, danskerne lægger på det 
hvide arbejdsmarked. Omfanget af det sorte arbejde ift. BNP, målt ud fra den sorte arbejdstid. 
1994-2009. 18-66-årige. Procent.
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Selv om der måske er sket et mindre 
fald, har det sorte arbejde ved en overord-
net betragtning et omfang i dag nogen-
lunde som for 15 år siden. Stort set sam-
me andel af befolkningen arbejder sort, 
og de, der gør det, bruger lige så meget 
tid på det.

13.4. Hvor stor en del af samfundets 
produktion er sort?

I og med, at vi nu kender det præstere-
de antal sorte timer – dette fremkommer 
ved at gange antallet af sort arbejdende 
danskere med det gennemsnitlige time-
forbrug – kan vi forsøge os med et skøn 
over, hvor stor en andel de sorte timer 
udgør i forhold til de hvide timer på det 
danske arbejdsmarked. 

Eller udtrykt på en anden måde: Hvor 
stort omfanget af sort arbejde er i for-
hold til BNP.

Trendlinjen i FIGUR 13.3. viser, at der – 
vurderet ud fra den gamle spørgsmålsfor-
mulering – tilsyneladende er sket et fald. I 
periodens start udgjorde det sorte arbejde 
omkring 3 pct. set i forhold til BNP mod 
omkring 2-2,5 pct. i periodens slutning. 

Men da alt taler for, at den gamle for-
mulering mod periodens slutning under-
vurderer omfanget af udveksling af tjene-
ster blandt de yngre, lægger vi størst vægt 
på skønnet ud fra den ny formulering. 
Dette ligger på omkring 2,8 pct. i 2008-
09, hvilket ikke er meget forskelligt fra de 
3 pct. i periodens begyndelse. 

Rockwool Fondens Forskningsenhed 
har også via dens interviewundersøgel-
ser kendskab til de sorte timelønninger 
gennem årene, og ved at gange den gen-
nemsnitlige løn op på antallet af præste-
rede timer kan vi få et supplerende mål 

for omfanget af den sorte sektor. Når vi 
således vurderer det sorte arbejde i for-
hold til BNP ud fra de sorte lønsummer 
i stedet for ud fra det sorte tidsforbrug, 
ender vi med samme konklusion, omend 
på et lavere niveau. 

Som det ses af  FIGUR 13.4., udregnes 
det sorte arbejde til at udgøre omkring 
1,2 pct. set i forhold til BNP i 1998, mens 
dette falder til under 1 pct. i 2008-09. 

Dette er ud fra den gamle spørgsmåls-
formulering. Med den ny spørgsmålsfor-
mulering ender skønnet atter på omkring 
1,2 pct. i forhold til BNP i 2008-09.

Langt hovedparten af de sorte ind-
tægter går til hvidt forbrug og opsparing. 
Skatteunddragelsen sker typisk kun én 
gang, og forskningsenhedens undersøgel-
ser tyder ikke på, at lukkede sorte cirkler 
helt uden for normalsamfundet har no-
get synderligt omfang. 

Denne profil af det sorte arbejdsmar-
ked kan tænkes at bidrage til, at danskerne 
har en høj grad af tolerance over for fæno-
menet, så længe der er tale om udveksling 
mellem privatpersoner, og så længe aktivi-
teten har en tidsmæssig begrænset karakter.

13.5. Hvem udbyder det sorte arbejde?

Analyserne viser en høj grad af strukturel 
ensartethed gennem årene. Sort arbejde 
er i vid udstrækning stærkt alderspræget, 
og det er først og fremmest unge mænd i 
beskæftigelse, og som enten er uden kom-
petencegivende uddannelse, eller som har 
en erhvervsfaglig uddannelse, særligt in-
den for produktion, håndværk og trans-
port, der fylder op i dette arbejdsmarkeds 
rækker. Da det overvejende flertal netop 
er i beskæftigelse, har sort arbejde karak-
ter af en bibeskæftigelse. 
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Sagt med andre ord udgør det sorte 
arbejdsmarked ikke et andenrangsarbejds-
marked i Danmark befolket af personer 
med en svag kontakt til det formelle ar-
bejdsmarked. Undersøgelserne viste også, 
at det sorte arbejdsmarked er veletableret 
over hele landet, dog med en tendens til at 
være mere udviklet på landet end i byerne. 

13.6. Hvor mange køber de sorte varer 
og tjenesteydelser?

Sådan ca. hver fjerde dansker udbyder sort 
arbejdskraft, viser undersøgelse efter un-
dersøgelse fra Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed. I 2010 kaster enheden også 
lys over, hvor mange der efterspørger de 
sorte varer og tjenesteydelser.

Undersøgelsen viser, at 52 pct. af dan-
skerne har købt sort arbejde inden for det 

seneste år. Og de har enten betalt med kon-
tanter, naturalier eller med en gentjeneste.

Undersøgelsen viser desuden, at yder-
ligere 28 pct. er villige til at købe sort, 
selv om de ikke har gjort det inden for 
det seneste år. I alt er 80 pct. af befolk-
ningen dermed faktiske eller mulige kø-
bere af sort arbejde. Kun 20 pct. ønsker 
ikke at købe sort.

52 pct. af danskerne har i 2010 købt 
sort arbejde inden for det seneste år.

For mange af os er betalingsformen 
afgørende. Vi vil kun købe sort, hvis der 
ikke er penge mellem parterne. Arbejdet 
skal altså kunne betales med en gentje-
neste eller i naturalier. Mindst halvdelen 
af befolkningen er dog parat til at beta-

Figur 13.4. Så meget tjenes der på de sorte arbejdsmarkeder i forhold til på de hvide.
Omfanget af sort arbejde ift. BNP, målt ud fra den samlede sorte lønsum. 1998-2009. 
18-74-årige. Procent.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.



181SORT ARBEJDE

le kontant for at få udført sort arbejde. 
Husstande med de højeste indkomster er 
blandt de flittigste til at købe sort arbej-
de mod kontant betaling. Lige knap halv-
delen – 47 pct. – af de hjem, hvor hus-
standens bruttoindkomst er større end 
en million kr., har betalt kontant for sort 
arbejde inden for det seneste år. Til sam-
menligning er det samme sket i 30 pct. af 
de husstande, hvor indkomsten er under 
600.000 kr. årligt.

Forskellene mellem de forskellige ind-
komstgrupper udjævnes dog noget, når 
man ser på det samlede sorte arbejde – alt-
så medregner gensidige vennetjenester og 
arbejde, der bliver betalt med naturalier.

Det er dog alligevel stadig mere ud-
bredt at få lavet sort arbejde i husstande, 
der tjener over 600.000 kr., end i husstande, 
der tjener mindre. Knap fem ud af ti med 
indkomst under 600.000 kr. har benyttet 
sort arbejde, mens det er knap seks ud af ti 
blandt husstande med højere indkomster.

Sort arbejde udføres overvejende for 
mennesker, man kender i forvejen. Det-
te gælder både kontant betalt sort arbej-
de og udveksling af gentjenester, selv om 
kontant betalt sort arbejde – ikke overra-
skende – i højere grad end udveksling af 
gentjenester udføres for mennesker, man 
har en mere fjern social relation til.

13.7. Sammenfatning

Kapitlet sammenfatter de centrale skøn for 
omfanget af sort arbejde, der fremkom-
mer ud fra hver eneste undersøgelse, som 
Rockwool Fondens Forskningsenhed har 
gennemført i årene 1994-2009.

Det er svært at udtale sig om udviklin-
gen med fuldstændig sikkerhed, dels for-
di der altid vil være mindre udsving fra 

undersøgelse til undersøgelse, dels fordi 
vi finder en relativt stor ændring i ande-
len af de yngre, der siger ja til at have ud-
vekslet tjenester, når vi spørger på en ny 
måde. Efter omhyggelig analyse af talle-
ne må konklusionen dog være, at der er 
sket et lille fald i det sorte arbejdes om-
fang siden midten af 1990’erne og frem 
til i dag. Dette fald skyldes dog udeluk-
kende et fald i andelen blandt de unge, 
der har udført gensidige vennetjenester.

Igennem det meste af perioden har 
ca. hver fjerde arbejdet sort i løbet af et 
år, og de, som har været aktive, har gen-
nemsnitligt brugt cirka 3 timer om ugen 
på det. Ud fra disse tal anslås det, at det 
sorte arbejde opgjort i det samlede time-
forbrug er på 3 pct. i forhold til BNP og 
1,2 pct. opgjort i de sorte priser. 

Hverken skiftende konjunkturer eller 
indsatsen fra SKAT i form af holdnings- 
og kontrolkampagner har dermed væsent-
ligt sænket omfanget af sort arbejde, der for 
hver dansker i den arbejdsdygtige alder i 
gennemsnit lå på omkring en uge om året. 
Men det kan godt være, at niveauet ville ha-
ve været højere uden indsatsen fra SKAT.

Undersøgelser fra 2010 viser samti-
dig, at lidt mere end halvdelen af befolk-
ningen har købt sort arbejde inden for 
det seneste år. 

Stort set alle danskere har på denne 
måde en relation til det sorte arbejde: En-
ten kender de nogen, som har købt eller 
arbejdet sort, eller også har de selv været 
udbydere eller købere. Andre har måske 
ikke købt eller solgt sort arbejde, men slog 
gerne til, hvis de fik tilbuddet. 

Det handler om danskernes dagligdag. 
Den sorte af slagsen.





14. Danmarks 
udenrigshandel og 
betalingsbalance
Danmark har i hundreder af år taget livlig del i handelen og overførsel af 

viden og kultur mellem de europæiske lande og videre ud i verden. Men 

siden Anden Verdenskrig og især siden 1960 er de økonomiske kontakter med 

udlandet taget voldsomt til. Det kan danskerne mærke på mange måder.
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Betydningen af et lands udenrigshandel 
måles bl.a. ved den såkaldte importkvote, 
der angiver, hvor stor en andel af BNP 
importen udgør. Tilsvarende angiver eks-
portkvoten, hvor stor en andel af BNP eks-
porten udgør. 

Begge kvoter har været stigende siden 
1960’erne: Importen af varer og tjenester 
i forhold til BNP er således steget fra at 
udgøre 31 pct. af BNP i 1966 til 52 pct. i 
2008. Eksporten er ligeledes steget fra at 
udgøre 29 pct. i 1966 til 55 pct. i 2008.

Vigtige forudsætninger for den stigen-
de udenrigshandel har været afviklingen 
af de handelsrestriktioner, alle lande sat-
te op under den verdensomspændende 
krise i 1930'erne. I 1948 blev den øko-
nomiske samarbejdsorganisation OEEC 
(Organization for European Economic Co-
orperation) oprettet  af de vesteuropæiske 
lande. OEEC skulle medvirke ved allo-
kering af den såkaldte Marshallhjælp fra 
USA til de krigshærgede lande i Vesteuro-
pa. Herudover skulle OEEC bl.a. arbejde 
for at fjerne barrierer for den fri handel. 
Arbejdet for frihandel var allerede indledt 
med de såkaldte GATT- overenskomster 
(General Agreement on Tariffs and Trade el-
ler på dansk: Almindelig Overenskomst om 
Told og Udenrigshandel) fra 1947. Overens-
komsterne begrænsede hindringerne for 
den fri handel ved at fastsætte regler for 
medlemslandenes brug af told, importbe-
grænsninger og eksporttilskud.

I 1961 blev OEEC udvidet med USA 
og Canada og omdøbt til OECD (Orga-
nization for Economic Coorperation and De-
velopment). Senere kom også Japan med.

Mod 1950'ernes slutning etableredes i 
Europa EF og EFTA (European Free Tra-
de Association) som vigtige aktører for fri-

handel i Europa. Danmark blev i første 
omgang medlem af frihandelsorganisati-
onen EFTA, men i 1973 blev Danmark 
medlem af EF (det senere EU), samtidig 
med at der trådte en frihandelsaftale i kraft 
mellem EF og EFTA. I Nordamerika sig-
tede North American Free Trade Agreement, 
NAFTA, der trådte i kraft i 1994, mod at 
skabe et frihandelsområde mellem USA, 
Canada og Mexico.

Med bestemmelserne om Det indre 
Marked, tiltrådt via Den Europæiske Fæl-
les Akt i 1986 (også kaldet EF-pakken), 
blev de sidste hindringer for den fri han-
del mellem EU´s medlemslande afviklet. 
Med Det indre Marked, der skulle være 
etableret senest ved udgangen af 1992, 
skulle de såkaldte ”tekniske handelshin-
dringer” afvikles mellem landene.

Efter krisens udbrud sent i 1973 var 
der en tendens til, at de enkelte lande be-
skyttede deres eget erhvervsliv gennem 
særlige krav til varernes egenskaber, sam-
mensætning, indpakning og deklaration. 
Tekniske handelshindringer kunne også 
opstå, ved at et importland har særlige 
regler for kvalitetskontrol. Disse hindrin-
ger begrænsede den fri handel inden for 
EU, og Det indre Marked skulle imødegå 
denne trafik. Udbruddet af finanskrisen 
i 2008 har dog skabt nye tendenser mod 
tekniske handelshindringer.

Gennem den store handel med udlan-
det er Danmark afhængig af den økono-
miske udvikling i resten af verden. Falder 
den økonomiske vækst i udlandet, vil det 
gå ud over den danske eksport og dermed 
beskæftigelsen herhjemme. Danskernes 
økonomiske mellemværende med udlandet, 
som det udtrykkes gennem betalingsba-
lancen (se nedenfor), vil også blive forvær-
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ret, hvis mulighederne for eksport mind-
skes, uden at danskerne nedsætter deres 
forbrug af importerede varer samtidigt. 

14.1. Hvem handler vi med?

TABEL 14.1. viser vores vigtigste samhan-
delspartnere i 2009 opgjort på henholds-
vis eks- og importsiden. 

Ikke så overraskende er vores to nabo-
lande Tyskland med 81,8 millioner men-
nesker og Sverige med 9,3 millioner men-
nesker de vigtigste samhandelspartnere, 
både når det gælder eks- og importen. 
Andre lande tæt på os – Holland, Storbri-
tannien og Norge – er også vigtige sam-
handelspartnere og har altid været det, så 
længe Danmarks udenrigshandel er ble-
vet fulgt statistisk. Men globaliseringens 
betydning ses af, at Kina kommer ind på 
en fjerdeplads på importsiden.

14.2. Hvilke varer eksporterer vi?  
– Og hvilke importerer vi?

TABEL 14.2. giver en oversigt over, hvilke va-
regrupper der tegnede udenrigshandelen i 
2009. Tabellen vidner om en samhandel, 
hvor der ikke er tale om nogen form for 
udtalt specialisering på varegrupper in-
den for de helt overordnede kategorier. 
Danmark eks- og importerer stort set in-
den for de samme varegrupper. Beklæd-
ning samt dele og tilbehør til transport-
midler falder ganske vist inden for impor-
tens top ti, men ikke inden for eksportens, 
og rå jordolie falder inden for eksportens, 
men ikke importens top ti. Men ellers er 
det de samme hovedgrupper, der indgår 
i begge tabellens søjler.

Den internationale arbejdsdeling slår 
alligevel fuldt igennem, idet de konkrete 
varer inden for hovedgrupperne er forskel-

lige. Tænk blot på supermarkedets udbud 
af føde- og drikkevarer, hvor der blandt 
de danskproducerede varer er et væld af 
udenlandske fra stort set alle dele af verden.

14.3. Fordele ved fri handel 

En vigtig drivkraft bag international han-
del er, at forskellige lande har forskellige 
typer af arbejdskraft, kapital og råvarer. 
Nogle lande er derfor bedre til at frem-
stille visse varer end andre lande. Spani-
en med megen sol og varme og tilpas med 
nedbør er fx velegnet til at producere vin, 
mens klimaet i Danmark er velegnet til at 
dyrke korn. Tilsvarende er lande med en 
højtuddannet arbejdskraft gode til at frem-
stille produkter med et højt vidensindhold. 

På denne måde bidrager den internati-
onale handel til, at de enkelte lande frem-
stiller det, som de er bedst til eller har de 
bedste forudsætninger for at producere. 
Dvs. de fremstiller de varer, som mest ef-
fektivt udnytter den arbejdskraft, den ka-
pital og de råvarer, de hver især har til rå-
dighed. Med kapital menes her maskiner 
m.v. De traditioner og normer, som fin-
des i et land, er også en del af landets ka-
pital, den såkaldte sociale kapital. 

Man taler om, at landene har kompa-
rative fordele – at de har hver deres styrke, 
og at den internationale handel er med til 
at sænke omkostningerne ved fremstilling 
af varer på globalt plan.

Dertil kommer, at fri konkurrence – 
herunder også konkurrence fra udlandet – 
er afgørende for velfungerende markeder. 
Den fri konkurrence tvinger virksomhe-
derne til at være opfindsomme og udvikle 
nye produkter, effektivisere produktionen 
og indføre ny teknologi.

Endnu en fordel ved fri handel er, at 
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Import Eksport

1. Tyskland Tyskland

2. Sverige Sverige

3. Holland Storbritannien

4. Kina Norge

5. Storbritannien USA

6. Norge Holland

7. Italien Frankrig og Monaco

8. Frankrig og Monaco Italien

9. Belgien Spanien

10. USA Polen

Kilde: Danmarks Statistik.

Import Eksport

1. Næringsmidler, drikkevarer og tobak Næringsmidler, drikkevarer og tobak

2. Andre ikke-varige forbrugsvarer Andre ikke-varige forbrugsvarer

3.
Andre maskiner, apparater og instrumenter, 
ikke-elektriske

Andre maskiner, apparater og instrumenter, 
ikke-elektriske

4. Andre halvvarige forbrugsvarer Elektriske maskiner, apparater og udstyr

5. Andre varige forbrugsvarer Andre kemiske materialer og produkter

6. Beklædning
Dele og tilbehør til ikke-elektriske maskiner 
og mekaniske instrumenter

7.
Dele og tilbehør til ikke-elektriske maskiner og 
mekaniske instrumenter

Andre råvarer og halvfabrikata

8. Elektriske maskiner, apparater og udstyr Andre varige forbrugsvarer

9. Andre råvarer og halvfabrikata Andre halvvarige forbrugsvarer

10. Dele og tilbehør til transportmidler Rå jordolie

Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel 14.2. Im- og eksportens topti på varegrupper. 2009.

Tabel 14.1. Danmarks 10 vigtigste samhandelspartnere i 2009, eks- og import.

Figur 14.1. Fra underskud til overskud på betalingsbalancen. 
Betalingsbalancen i pct. af BNP, 1960-2009.

Kilde: Danmarks Statistik.
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man kan få et større varesortiment, end 
hvis det enkelte land skulle producere det 
hele selv. Tænk bare på udvalget af øl i det 
lokale supermarked eller udvalget af mu-
sik i pladeforretningen. 

Global arbejdsdeling vil således normalt 
fremme den globale velfærd. Nogle lande 
i den tredje verden vil dog være mere eller 
mindre afskåret fra at nyde godt af forde-
len, hvis deres infrastruktur er så elendig, at 
varer og mennesker kun med stort besvær 
kan transporteres rundt i landet. Korrup-
tion og absolutistiske magtstrukturer står 
også i vejen for, at et land får glæde af at 
deltage i den internationale arbejdsdeling.

14.4. Betalingsbalancen: det økonomi-
ske mellemværende med udlandet

Men hvordan er det så gået med vores øko-
nomiske status over for udlandet?

Det økonomiske mellemværende med 
udlandet registreres gennem den såkaldte 
betalingsbalance. I betalingsbalancen opgø-
res alle de økonomiske forbindelser med 
udlandet inden for en periode, oftest et 
år. I dette bogholderi mellem Danmark 
og udlandet ses bl.a på følgende:

 varehandelen (den vigtigste post),
private gaveydelser over grænserne, arv 
og erstatninger, ulandshjælp og over-
førsler af arbejdsindkomster,
betalinger vedrørende provision, patent-
afgifter, licensbetalinger, arbejdsydelser, 
landtransport og statslige ydelser,
rejser, der omfatter indtjening ved ud-
lændinges rejser og ophold her i landet 
og udgifter ved danskeres rejser til og 
ophold i udlandet samt indtægter og 
udgifter ved grænsehandelen,
søtransport,

renter og udbytter m.v., der på ind-
tægtssiden omfatter renter af lån ydet 
til udlandet, udbytter af aktier i ud-
landet samt overskud ved indtjening i 
danske virksomheder i udlandet. Ud-
gifterne dækker de samme forhold med 
modsat fortegn,
EU, dvs. Danmarks indtægter fra EU 
i form af fx støtten til dansk landbrug 
samt Danmarks udgifter ved bidrage-
ne til EU’s budget.

Posterne kaldes tilsammen betalings-
balancens ”løbende poster”. Er der un-
derskud på disse, tærer det på landets va-
lutabeholdning, som omvendt styrkes via 
privat og offentlig låntagning i udlandet 
og ved at udlandet betaler af på lån opta-
get i Danmark.

FIGUR 14.1. viser udviklingen i betalings-
balancen fra 1960 til 2009. Fra 1960 til 
1990 var der med 1963 som den eneste 
undtagelse et underskud på betalingsba-
lancens løbende poster. 

Underskuddet blev således ledsaget 
af voldsom låntagning i udlandet. Gen-
nem det meste af perioden opstod under-
skuddet ved, at vi købte mere i udlandet, 
end vi solgte. Fra 1980 var gælden til ud-
landet imidlertid så stor, at renterne på 
denne gæld nu udgjorde en anseelig del 
af underskuddet.

I 1990 var der igen et overskud, og si-
den har der med undtagelse af et enkelt 
år været tale om ret betydelige overskud.

14.5. Sammenfatning

Danmarks handel med udlandet er man-
gedoblet siden Anden Verdenskrig, og især 
siden 1960, i takt med, at barrierer i form 
af handelskvoter og høje toldmure er redu-
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ceret.  Internationale organisationer som 
GATT (som blev til WTO i 1994) og re-
gionale som EU og NAFTA har været af-
gørende i denne sammenhæng.

I dag er udenrigshandelen på mange 
måde bestemmende for det økonomiske 
liv i Danmark, og befolkningens behov til-
godeses gennem en stor og forskelligar-
tet import. International handel har også 
i høj grad bidraget til den stærke økono-
miske vækst i tiden efter 1960. Fra 1960 
til 1990 havde Danmark i det økonomi-
ske mellemværende med udlandet un-
derskud, og det løbende underskud blev 
finansieret ved en kæmpe gældsætning i 
udlandet. Underskuddet opstod bl.a. som 
følge af store investeringer – i fabrikker og 
infrastruktur, som bidrog til at øge pro-
duktiviteten i erhvervslivet og den offent-
lige sektor – men også som følge af et højt 
privat og offentligt forbrug. Fra 1990 har 

der med undtagelse af et enkelt år været 
overskud på betalingsbalancen.

Det skal pointeres, at et over- eller 
underskud på betalingsbalancen ikke er 
et succeskriterium i sig selv. Underskud 
i nogle år kan fx forklares ved høje inve-
steringer i erhvervslivet og i infrastruk-
turen, der vil skabe baggrund for vækst i 
økonomien de kommende år.

Det er også vigtigt at fremhæve, at et 
underskud på betalingsbalancen ikke be-
tyder en øget gældsætning for staten og 
dermed for den danske befolkning i al al-
mindelighed. Det er kun i det omfang, at 
det er den offentlige sektor, der hiver den 
manglende udenlandske valuta hjem via 
låntagning, at dette er tilfældet.

Kilden til statens gæld er ikke underskud 
på betalingsbalancen, men underskud på 
statens budget, altså at de offentlige ud-
gifter er større end de opkrævede skatter.







15. Socialt      
udsatte danskere
 Vi så i kapitel 4, at danskernes forbrugsmuligheder voksede markant i tiden 

efter 1945 som del af en langsigtet velstandsstigning i det industrialiserede 

samfund. Og denne stigning gjaldt både det private og offentlige forbrug. 

Samtidig konstaterede vi, at forbruget ved en international sammenligning 

er meget ligeligt fordelt. Alligevel har Danmark problemer med socialt udsatte 

grupper. Nogle af disse problemer undersøger vi i dette kapitel på baggrund af 

ny forskning i Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Der er ikke en officiel fattigdomsgrænse i 
Danmark, og egentlige fattigdomsproble-
mer er også langt mindre end i så mange 
andre lande. Men de er der. I kapitlet vil 
vi, bl.a. for at vise hvor forskellige proble-
merne kan være, vende os mod ret forskel-
lige socialt udsatte grupper. 

Først vil vi undersøge, hvordan for-
brugsmulighederne for de svagest stil-
lede børnefamilier har udviklet sig gen-
nem de seneste år. Herefter vil vi tema-
tisere, hvad indførelsen af den såkaldte 
starthjælp i 2002 betød for de flygtninge-
familier, der kom til landet efter ordnin-
gens ikrafttræden den 1. juli 2002. Der-
næst vil vi inddrage nye resultater om de 
kriminelles levevilkår: Hvordan påvirkes 
danskere med en ubetinget fængselsstraf 
økonomisk af dommen? Kapitlet afslut-
tes med en gennemgang af nye resultater 
om børn og unge, der er anbragt uden for 
hjemmet. Fokus vil her være på, hvordan 
de anbragte børn klarer sig senere i livet 
set i forhold til jævnaldrende danskere.

15.1. 1990’ernes opsving var ikke for alle

Siden begyndelsen af 1990’erne har skif-
tende regeringer arbejdet hårdt for at ned-
bringe antallet af mennesker på overfør-
selsindkomster. Ofte har indsatsen været 
rettet mod personer med en lav indkomst 
og en usikker tilknytning til arbejdsmar-
kedet, fx unge enlige mødre. 

Da Rockwool Fonden er engageret i 
temaet ”Familier og børn”, var det nær-
liggende at analysere, hvordan ændrin-
gerne i social- og arbejdsmarkedspolitik-
ken har påvirket de svageste børnefami-
liers levevilkår. 

Det fremgik af kapitel 8, at de skiftende 
regeringer siden begyndelsen af 1990’er-

ne har udbygget en aktiv arbejdsmarkeds-
politik, der sigter mod at bringe danskere 
på overførselsindkomst i arbejde. Overfør-
selsindkomsterne er blevet sat ned relativt 
overfor lønindkomster. Kontrolindsatsen 
og kravet om at være til rådighed for ar-
bejdsmarkedet er blevet styrket. Perioder-
ne, hvor de ledige kan få arbejdsløsheds-
dagpenge, er blevet afkortet, og indsatsen 
for at uddanne og aktivere de ledige øget. 
Men hvordan er det så gået børnefamili-
erne i løbet af denne proces?

I et studie publiceret ved årsskiftet 
2009-10 analyserede forskningsenheden, 
hvilken betydning perioden fra 1995 til 
2004 har haft for de dårligst stillede fa-
milier med børn under 16 år og for bør-
nevelfærden i disse familier.  

Helt konkret blev det undersøgt, hvor-
dan indkomsten i faste priser og målt i 
forhold til de bedre stillede familier hav-
de udviklet sig for den fattigste fjerdedel 
af børnefamilierne. Desuden undersøgte 
studiet, hvordan disse familiers forbrugs-
mønster havde ændret sig gennem denne 
periode præget af en positiv økonomisk 
udvikling.

15.2. De svageste børnefamilier   
sakket bagud 

Analysen viste tydeligt, at de svageste bør-
nefamilier oplevede mindre økonomisk 
fremgang end de bedst stillede familier 
i løbet af perioden. Lavindkomstgrup-
pen forbedrede kun sine forbrugsmulig-
heder fra et niveau omkring 118.000 til 
135.000 kr., mens gruppen med de hø-
jeste indkomster øgede sine forbrugsmu-
ligheder fra 202.000 til 250.000 kr. målt 
i 2005-kroner. Udtrykt i pct. var der ta-
le om en fremgang på 14 pct. for lavind-
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komst-børnefamilier mod 24 pct. for de 
stærkeste.

Hvis man ser disse tal som årlige stig-
ninger, viste analysen, at lavindkomst-bør-
nefamiliers forbrugsmuligheder steg med 
1.900 kr., mens de bedst stillede familiers 
steg med 5.040 kr.  

Analysen viste, at lavindkomst-
børnefamiliers forbrugsmuligheder 
steg med 1.900 kr., mens de bedst 
stillede familiers steg med 5.040 kr.  

Billedet er dog mere nuanceret inden 
for lavindkomstgruppen, end disse tal 
afslører. For de lavindkomstfamilier, for 
hvem det lykkedes at forbedre beskæfti-
gelsen, var der tale om en stigning i de-
res forbrugsmuligheder på samme niveau 
som for familierne i højindkomstgruppen. 
Omvendt var der stort set ingen stigning i 
forbrugsmulighederne for de familier, som 
det ikke lykkedes at få i arbejde. 

Til trods for at flere kom i arbejde, 
oplevede de dårligst stillede familier alt-
så samlet set en relativ forringelse af de-
res levevilkår fra 1995 til 2004. Den eks-
tra indkomst fra de familier, som kom i 
arbejde, var med andre ord ikke stor nok 
til, at gruppen som helhed kunne følge 
med den almindelige velstandsudvikling 
i samfundet. 

15.3. Dyrere bolig betyder   
mindre til forbrug

Det er en almindelig antagelse i økonomisk 
teori, at forbruget til mad vil fylde relativt 
mindre i det samlede husholdningsbud-
get med stigende indkomster. Dette giver 
plads til et forbrug, der kan dække mere 
end de basale behov i familien.

Fra 1995-2004 havde både de højeste 
og de laveste indkomstgrupper et svagt 
faldende forbrug til mad, hvilket blev 
tolket som et resultat af de generelt gode 
økonomiske konjunkturer i perioden. Til 
gengæld oplevede lavindkomstgruppen en 
stærk vækst i boligudgifterne, mens for-
bruget på så forskellige emner som bolig-
udstyr, fritid, rejser og personlige goder 
faldt – også set relativt i forhold til de vel-
stillede grupper.

Denne vækst i boligforbrug afspejler 
ikke nødvendigvis en bedre boligstandard, 
men kan også være et udtryk for, at hus-
leje og andre boligrelaterede udgifter steg 
mere end det almindelige pristal. 

På den måde oplevede de svageste bør-
nefamilier både et absolut og et relativt 
fald i forbruget af en række varer og tje-
nesteydelser. Og især de arbejdsløse ople-
vede samtidig stigende forbrug på boligen. 

15.4. Ingen fremgang for børnene 

Resultaterne indikerer, at lavindkomst-
familiernes forbrug ikke blev forbedret 
i forhold til de bedst stillede – trods den 
økonomiske fremgang. Hvis man ser på 
forbrug rettet mod børnene, skete der et 
fald i forbruget på tøj, men dette fald var 
ikke større end hos de rigeste børnefami-
lier. Generelt var der ingen ændring i lav-
indkomstfamiliernes relative forbrug på 
børn i perioden 1995 og 2004, selvom 
højkonjunkturen her gav gennemsnits-
danskeren flere penge mellem hænderne.

Konklusionen var derfor, at bevægel-
sen fra overførsels- til arbejdsindkomst 
for mange familier ikke var kraftig nok til 
at forbedre eller fastholde hele gruppen 
af de fattigste familiers forbrug relativt 
overfor de rigeste. Og trods den generelle 
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økonomiske fremgang oplevede hverken 
børn fra høj- eller lavindkomstfamilier-
ne fremgang i store dele af deres forbrug. 

15.5. Starthjælpen: flere i arbejde

Starthjælpen er det sociale sikkerheds-
net de første syv år for personer uden be-
skæftigelse, der har fået opholdstilladelse 
i Danmark efter den 1. juli 2002, og som 
kommer fra lande uden for Norden og EU. 
Personer uden beskæftigelse, der boede i 
Danmark før denne dato, har fortsat ad-
gang til kontanthjælp, hvis de i øvrigt op-
fylder bestemmelserne. 

I 2009, hvor enheden publicerede sin 
seneste analyse af ordningens sociale og 
beskæftigelsesmæssige konsekvenser, ud-
gjorde starthjælpen 6.124 kr. for enlige 
ikke-forsørgere, der er fyldt 25 år, mens 
ydelsen på kontanthjælp var 9.505 kr. 

Personer med fast opholdstilladelse 
i Danmark, som vender tilbage efter at 
have boet i en periode i et land uden for 
EU, er også omfattet af reglerne for start-
hjælp, indtil de har boet i Danmark i syv 
ud af de seneste otte år.

Blandt begrundelserne for i juli 2002 
at indføre starthjælpen til erstatning for 
kontanthjælpen var, at lavere satser skul-
le fremme motivationen for nyligt ind-
vandrede flygtninge til at blive integreret 
på det danske arbejdsmarked. De lavere 
satser skulle skabe et stærkt økonomisk 
incitament til at få beskæftigelse. Mod-
standerne advarede mod, at de lavere sat-
ser kunne skabe ny fattigdom i Danmark.

I 2009 påviste Rockwool Fondens 
Forskningsenhed i en undersøgelse af 
flygtninges beskæftigelsesvilkår, at start-
hjælpen faktisk havde haft en beskæfti-
gelsesfremmende effekt: Flygtninge, som 

kun er berettiget til starthjælp, kommer 
mærkbart hurtigere i job. Efter fire år med 
opholdstilladelse i Danmark er der såle-
des stor forskel på gruppen af flygtninge, 
der er berettiget til kontanthjælp efter de 
gamle regler, og flygtninge, der alene er 
berettiget til starthjælp. 

Blandt dem, der i tilfælde af ledighed er 
berettiget til kontanthjælp, er kun 30 pct. 
i arbejde. For den anden gruppe – start-
hjælpsflygtningene – er tallet 42 pct. En 
forskel på 12 procentpoint. I undersøgel-
sen blev der i øvrigt set bort fra unge un-
der 25 år uden børn, idet de også før juli 
2002 kun var berettiget til en lav ydelse. 
Undersøgelsen fra 2009 bekræftede der-
med en tidligere analyse fra enheden fra 
2007, der havde vist tilsvarende resultater.

Både mænd og kvinder kommer hur-
tigere i job, når det økonomiske alternativ 
til beskæftigelse er starthjælp. Beskæftigel-
sesfrekvensen blandt mandlige flygtninge, 
som alene er berettiget til starthjælp, er 66 
pct. efter fire år i landet, mens den er 51 
pct. blandt mandlige flygtninge, som har 
kontanthjælpen som socialt sikkerhedsnet. 
De samme tal for kvindelige flygtninge er 
30 og 21 pct.

Både mænd og kvinder kommer 
hurtigere i job, når det økonomiske 
alternativ til arbejde er starthjælp.

Til de positive effekter hørte, at løn-
nen for de beskæftigede så ud til at mod-
svare, hvad sammenlignelige grupper af 
flygtninge med ret til kontanthjælp i til-
fælde af ledighed fik på arbejdsmarkedet. 
Der var således ikke noget, der tydede 
på, at starthjælpsmodtagerne havde væ-
ret mindre kritiske, når de søgte job, og 
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at de derfor havde været parate til at tage 
imod et job med lav løn – eller at de kun 
havde kunnet få disse dårligt betalte job. 

Flygtninge i beskæftigelse havde i gen-
nemsnit ca. 156.000 kr. i lønindkomst i 
2006, uanset om de var kommet til lan-
det lige før eller lige efter starthjælpens 
indførelse i juli 2002.

Undersøgelsen pegede dog også på, 
at forskellen mellem de to gruppers be-
skæftigelsesgrad formentlig vil indsnævres 
i de kommende år. Under alle omstændig-
heder vil den forsvinde efter syv år, hvor 
starthjælpsflygtningene opnår ret til kon-
tanthjælp i tilfælde af, at de ikke har an-
dre forsørgelsesmuligheder.

15.6. Starthjælpen:    
men også fattigdom på ny

Men hvad med fattigdomsproblemerne? 
Her viste analysen, at personer, som alene 
lever af starthjælp, faktisk er fattige. Levevil-
kårene bliver så dårlige for den store grup-
pe af flygtninge, som ikke kommer i arbej-
de, at forskerne konkluderede: Det minder 
om gammeldags fattigdom, hvor selv det 
at bo og spise forsvarligt kan være svært. 

Når skat og husleje er betalt, står mod-
tagere af starthjælp tilbage med et rådig-
hedsbeløb, som stort set gør det umuligt 
at betale poster på et dansk standardbud-
get. Også selv om budgettet kun bygger 
på indkøb i discountbutikker.

En enlig på starthjælp, som har ægte-
fælle i et land uden for EU, havde i 2008 
et rådighedsbeløb på 2.188 kr. om måne-
den (en ugift havde 2.556 kr.). Det dække-
de ikke engang en tredjedel af udgifterne 
på det standardbudget, som Forbrugerin-
formation har fået udarbejdet for enlige 
i Danmark (se også de mere detaljerede 

beregninger i FIGUR 15.1. for enlige og  FI-

GUR 15.2. for par).
Faktisk er disse mennesker så fattige, 

at de ikke blot er i nærheden af at kunne 
få tilbageholdt indkomst i forbindelse med 
inddrivelse af gæld, hvis de skylder penge 
til det offentlige. Ifølge SKAT skal en per-
son som minimum have et rådighedsbeløb 
på 4.890 kr. om måneden – mere end det 
dobbelte af den enlige starthjælpsmodta-
gers rådighedsbeløb – før det offentlige vil 
inddrive gæld.

Heller ikke for starthjælpsmodtagere i 
parforhold er økonomien nem, men dog 
lidt bedre end for de enlige. For familier 
med børn står det knap så grelt til, men 
de er stadig langt fra at kunne leve efter 
et standardbudget.

Et par med ét barn har ikke råd til 
et fuldt standardbudget, som løber op i 
17.000 kr., men deres rådighedsbeløb på 
8.553 kr. er lige nok til at dække de må-
nedlige udgifter i discountbutikkerne, hvis 
ikke de bruger penge til fritid og trans-
port. Det kræver nemlig, at de har 7.961 
kr. til sig selv om måneden (figur 15.2.).

Sammenfattende om starthjælpen ser 
den altså ud til at have klare beskæftigel-
sesmæssige effekter – især for mænd. Men 
den er i mindre grad i stand til at modvir-
ke fattigdomsproblemer i tilfælde af svig-
tende indkomst, end traditionen ellers har 
været i Danmark siden 1960’erne.1

15.7. De kriminelles levevilkår:   
samfundets uformelle straf

En anden gruppe med relativt dårlige le-
vevilkår er gruppen af tidligere straffede. 
Forskning fra enheden publiceret i bogen 
Forbryderen og samfundet fra 2008 doku-
menterer således, at kriminelle efter udstå-
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Figur 15.1. 

Figur 15.2. 
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Figur 15.3. Selv en kort fængselsdom giver en klart mindre indkomst efter udstået straf.

Figur 15.4. De, der får en hård dom, får også den hårdeste økonomiske straf.





199KAPITELOVERSKRIFT

FORMEL OG UFORMEL STRAF

Straffen for kriminalitet har både en 

formel og en uformel del. Domstolen står 

for den formelle del, når den udmønter 

en straf, der står i forhold til den 

begåede forbrydelse. Den uformelle straf 

er derimod den straf, der rent faktisk 

kommer, men som ikke var en del af den 

formelle straf, samfundet idømte den 

kriminelle: Det bliver sværere at få et job 

og sværere at holde på sin ægtefælle.

Den uformelle straf er forskellen på det 

familie- og arbejdsliv, man kunne have 

fået, hvis man havde holdt sig inden for 

lovens rammer – og så det man må nøjes 

med efter endt afsoning.

Mens den formelle straf i princippet er 

den samme for alle, er den uformelle 

straf forskellig fra person til person. Den 

vender den tunge ende opad.   

Jo bedre job og familieliv man har forud 

for kriminaliteten, desto hårdere risikerer 

man, at den uformelle straf bliver.

Kriminelle har udbytte fra kriminalitet 

både før og efter fængsel. Kriminelle, 

som kan skaffe sig væsentligt højere 

kriminelt udbytte efter fængsel, vil 

kunne afbøde virkningen af den 

uformelle straf. Det er dog stadig en 

straf, så længe forringede muligheder 

på arbejdsmarkedet efter fængsel er 

medvirkende til, at de bliver på det 

kriminelle spor. 

Hvis de derimod har uændrede 

muligheder for registreret arbejde, men 

vælger det fra efter fængsel, fx fordi 

de ikke kan finde tid til et almindeligt 

job i en travl kriminel hverdag, så kan 

man dårligt tale om straf. Indkomster 

efter fængsel måles imidlertid som 

nævnt i teksten kun for personer, der 

ikke fængsles igen. Danskere, der har 

kriminalitet som levevej, er derfor typisk 

ikke med i beregningerne i de sidste år i 

figurerne ovenfor.
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et fængselsstraf har en hel del mere straf i 
vente i form af et langvarigt og vedvarende 
indkomsttab –  en såkaldt uformel straf. In-
gen myndighed har idømt dem denne, men 
den er ikke desto mindre både virkelig og 
meget kontant. Begrebet Uformel straf  blev 
udviklet i bogen Forbryderen og samfundet.

Rockwool Fondens Forskningsenhed 
undersøgte som et mål for denne gruppes 
levevilkår indkomsten hos alle, der blev 
idømt deres første ubetingede fængsels-
straf i perioden 1994-2003. Ideen var, at 
man ville undersøge indkomsten hos de 
kriminelle både i de fem år, der ligger for-
ud for første fængselsstraf, og i de fem år, 
der ligger efter løsladelsen. Dermed kan 
man skabe sig et billede af den straffedes 
økonomiske situation før og efter fængsel. 

Og billedet er klart: Før det begynder 
at gå galt, er der tale om ét niveau – efter, 
et andet og lavere niveau.

I undersøgelsen blev straffe delt op i 
korte og lange fængselsdomme. De korte 
dækker op til seks måneders fængsel, mens 
de lange er på seks måneder og derover.

Resultaterne var entydige: Uanset om 
straffen er kort eller lang, er indkomsten 
efter fængsel vedvarende lavere, end den 
var to år før.

Resultaterne var entydige: Uanset 
om straffen er kort eller lang, er 
indkomsten efter fængsel vedvarende 
lavere, end den var to år før.

Som det fremgår af FIGUR 15.3. (side 
197), er selv en kort ubetinget fængsels-
dom forbundet med et permanent ind-
komsttab på 15 pct. 

På arbejdsmarkedet er tabet større. Ser 
man alene på, hvor meget de kriminelle 

selv er i stand til at tjene, falder niveauet 
med knap 25 pct. Dette tab indkasserer 
den dømte dog ikke, da det offentlige via 
overførselsindkomster kompenserer for en 
del af den manglende indkomst.

Det fremgår også, at indkomsten er sta-
bil i årene forud for fængslingen – helt frem 
til et til to år før man bliver sat i fængsel. 

Efter fængsel stabiliserer indkomsten 
sig på et nyt og lavere niveau. Og et eller 
andet sted derimellem begynder det at gå 
ned ad bakke.

At de kriminelle bevæger sig fra ét ind-
tægtsniveau til et andet, er altså ikke kun 
en følge af fængslingen. Indtægtsnedgan-
gen starter før fængslet. Det er den sam-
lede konsekvens af kriminaliteten, af de 
omstændigheder, som førte til kriminali-
teten, og af selve straffen.

15.8. Lange straffe giver ekstra tab

Ser man på dem med de længere straf-
fe, er billedet i store træk det samme. De 
økonomiske følger er bare hårdere, frem-
går det af  FIGUR 15.4. (side 197).

Den kriminelle med en langvarig 
fængselsdom bag sig går 40 pct. 
til  bage i erhvervet lønindkomst på 
arbejdsmarkedet.

Den kriminelle med en langvarig fæng-
selsdom bag sig går 40 pct. tilbage i er-
hvervet lønindkomst på arbejdsmarkedet. 
Men også her træder det offentlige til og 
kompenserer noget af tabet, så den dømte 
samlet set mister 25 pct. af den indkomst, 
vedkommende havde to år før fængslingen.

Som det fremgår af figur 15.4., gen-
vinder heller ikke de langtidsdømte deres 
tidligere indkomstniveau, og samlet set 
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Figur 15.5. Kriminelle er mere afhængige af overførselsindkomster end resten af befolkningen.

Tabel 15.1. Sådan går det siden dem, der har været anbragt.
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står de til et vedvarende tab, der er væ-
sentligt større end det, de dømte med en 
kort fængselsstraf oplever.

Ved en vurdering af de kriminelles so-
ciale situation skal det dog også inddrages, 
hvor deres indkomster ligger i forhold til 
resten af befolkningen i de samme alders-
grupper. Dette er så også gjort i figur 15.3. 
og 15.4. De to figurers gengivelse af de 
kort- og langtidsdømtes sociale situation 
bygger således på en sammenligning med 
indkomsten i procent af en ufaglært arbej-
ders indkomst i de samme aldersgrupper.

Det sociale sikkerhedsnet træder i ka-
rakter – også under denne gruppe af dan-
skere – hvilket alt andet lige må antages at 
fremme de kriminelles tilbagevenden til 
samfundet. Om situationen for de tidlige-
re fængslede så samlet set er optimal med 
henblik på at resocialisere dem og mind-
ske kriminaliteten, er emnet for fremti-
dig forskning.

15.9. Hvorfor taber de kriminelle  
i indkomst efter straffen?

Hvorfor taber de kriminelle i undersøgel-
sen så meget i indkomst efter udstået straf? 

Ikke fordi de begår ny kriminalitet, for i 
tilfælde af nye straffe udgik de simpelthen 
af undersøgelsen. Undersøgelsen sigtede 
således alene mod at måle den økonomi-
ske konsekvens af de første kriminelle ak-
tiviteter og den første dom – og ikke kon-
sekvensen af en lang, vedvarende kriminel 
løbebane med gentagne fængselsophold.

Udtrykt i al korthed er den altdomi-
nerende forklaring på indkomsttabet, at 
de dømtes tilknytning til arbejdsmarke-
det falder ganske meget.

Godt nok var de kriminelle også før 
fængselsopholdet mere afhængige af over-

førselsindkomster end andre på samme 
alder. Men kriminalitet og fængsling ska-
ber en yderligere afhængighed og dermed 
større afstand mellem indkomster før og 
efter afsoning.

Som det fremgår af FIGUR 15.5., var de 
to grupper inden kriminaliteten omkring 
en halv gang mere afhængige af indkomst-
overførsler end andre. Men efter krimi-
naliteten var de mellem to og to en halv 
gange så afhængige som andre. Hvor det 
er omkring 25 pct. af de 15-59-årige, der 
modtager en overførselsindkomst, er det 
omkring 50 pct. af de tidligere fængslede.

For dem, der har fået under seks må-
neders fængsel, indtræder der en mærk-
bar forværring i arbejdsmarkedssituatio-
nen allerede inden kriminaliteten. De bli-
ver lidt efter lidt mere og mere afhængige 
af overførselsindkomster. Den udvikling 
tager til under processen med politiefter-
forskning og domfældelse, som har lige så 
negativ indflydelse på arbejdsmarkedssi-
tuationen som selve fængselsopholdet. 
Langt hovedparten begår den forbrydel-
se, de kom i fængsel for, mindre end et år 
før de kommer i fængsel.

Det lange fængselsophold har 
meget negative konsekvenser for 
tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Endnu værre ser det ud for dem, der 
får lange fængselsstraffe, og det allere-
de inden straffen effektueres. Det lange 
fængselsophold har desuden meget ne-
gative konsekvenser for tilknytningen til 
arbejdsmarkedet. 

Afhængigheden af indkomstoverførsler 
stiger fra omkring det dobbelte af den øv-
rige befolknings niveau til det tredobbelte 
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umiddelbart efter fængselsopholdet. Her-
efter falder afhængigheden igen, så den sta-
biliserer sig på et niveau, der er omkring to 
en halv gange højere end befolkningens.

15.10. Anbragte børn:    
Hvor mange drejer det sig om?

Den fjerde og sidste gruppe, vi beskæfti-
ger os med i kapitlet, er gruppen af an-
bragte børn og unge, hvis situation blev 
belyst i bogen Når man anbringer et barn 
fra 2010, redigeret af seniorforsker Signe 
Hald Andersen fra forskningsenheden. 

For hver 100 børn i Danmark er ét barn 
på ethvert tidspunkt anbragt uden for mor 
og fars hjem. Sådan er det anno 2010, og 
sådan har det med små udsving været si-
den begyndelsen af 1900-tallet, hvor den 
første lovgivning på området fandt sted. 

Omkring hvert 20. barn oplever på et 
eller andet tidspunkt i løbet af barndom-
men eller ungdommen at blive anbragt. 
Men det er ikke samtidigt og hele tiden. 
Så på et givet tidspunkt vil ca. 1 pct. af de 
0-18-årige være anbragt, hvilket svarer til 
omkring 11.-15.000 børn og unge. Yder-
ligere 3 pct. modtager en eller anden form 
for forebyggende foranstaltning. 

Udgifterne til anbringelse og forebyg-
gelse har fra midten af 1990’erne udgjort 
en nogenlunde konstant andel af BNP i 
underkanten af 1 pct. 

15.11. Anbragte børn klarer sig dårligere

Bogen dokumenterede, at danskere, der i 
løbet af barndommen har været anbragt 
uden for hjemmet, ikke overraskende har 
dårligere chancer end andre senere i livet. 
I alt 108.000 anbragte danskere, der havde 
oplevet anbringelse, indgik i undersøgelsen. 

De tidligere anbragte har det sværere 

på mange forskellige felter. Uanset om 
man analyserer deres karakterer i folke-
skolen, hvor høj en uddannelse de opnår, 
deres beskæftigelse, kriminalitet eller en 
række andre forhold, så klarer de sig dår-
ligere end andre.

TABEL 15.1. (side 202) behandler nog-
le forskellige punkter, hvor anbragte børn 
og unge klarer sig dårligere.

15.12. Øget risiko for tidlig død

Af tabellen fremgår det bl.a., at de an-
bragte børn fx har en ca. dobbelt så høj 
risiko for at dø, inden de fylder 18 år. Ud 
af 1.000 anbragte drenge vil 12 være dø-
de inden deres 18 års fødselsdag, mens 
der for andre drenge er tale om 7 ud af 
1.000. Blandt pigerne dør færre, men bil-
ledet er det samme: 7 ud af 1.000 piger, 
der har været anbragt, dør inden det 18. 
år, mens det tilsvarende tal for andre pi-
ger er 3 ud af 1.000.

Dødsårsagerne fremgår ikke af analy-
sen. Men udenlandske studier af tilsva-
rende grupper viser, at dødsfaldene især 
skyldes selvmord, stofmisbrug og forskel-
lige andre typer af risikoadfærd.

De anbragtes helbred i almindelighed 
adskiller sig også fra resten af befolknin-
gens. Ligesom alle andre besøger de deres 
læge fra tid til anden. Men set hen over 
deres barndom og ungdom skiller de sig 
alligevel markant ud: I starten af livet, som 
0-4-årige, kommer de til lægen markant 
færre gange end andre. Det ændrer sig, 
når de fylder 10 år. Herefter besøger de 
lægen flere gange end andre. For drenge 
er der tale om 50 pct. færre besøg i før-
skolealderen og 25 pct. flere besøg som 
teenagere. For piger er billedet endnu me-
re udtalt: De anbragte har 50 pct. færre 
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lægebesøg som helt små og 50 pct. flere 
besøg end andre som teenagere.

Det er en nærliggende antagelse – da-
ta kan ikke bevise det – at det lavere antal 
lægebesøg i førskolealderen er et udtryk 
for forsømmelse og manglende omsorg. 
Og tilsvarende at det større antal lægebe-
søg i teenageårene er et udtryk for, at den-
ne gruppe faktisk har et dårligere helbred 
end de, der ikke bliver anbragt. 

De anbragte har desuden en stærkt 
forøget sandsynlighed for at blive foræl-
dre som teenagere. Sandsynligheden er tre 
gange så stor som for andre unge. Både 
for drenge og piger.

15.13. Ringere uddannelse

De anbragte klarer sig også relativt dår-
ligt i uddannelsessystemet. Problemerne 
starter allerede i folkeskolen, hvor de i 
gennemsnit får lavere karakterer end de-
res kammerater.

De forlader som regel uddannelsessy-
stemet godt og vel et år tidligere end an-
dre, og konsekvensen er, at de har mindre 
sandsynlighed for at få en uddannelse. I 
ana lysen er det målt, hvor mange der får 
en erhvervskompetencegivende eller stu-
dieforberedende uddannelse, som giver 
adgang til andet end ufaglærte job. Mens 
halvdelen af 21-årige mænd i almindelig-
hed har en sådan uddannelse, så gør det 
samme sig kun gældende for 15 pct. af de 
21-årige, der tidligere har været anbragt. 
For kvinderne er billedet det samme: 
Blandt ikke-anbragte kvinder har 58 pct. 
en uddannelse, mens det samme kun gør 
sig gældende for 21 pct. af de anbragte.

På arbejdsmarkedet er de tidligere an-
bragte påfaldende mere ledige og mindre 
beskæftigede end andre.

15.14. Ikke på grund af anbringelsen

Ved læsningen af oplysningerne ovenfor 
skal det betones, at forskellene mellem 
anbragte og ikke-anbragte børn ikke kan 
tages som udtryk for, at det er gået sådan, 
fordi børnene er blevet anbragt. Man kan 
alene konkludere, hvilke ulemper der se-
nere i livet præger personer, som også har 
været anbragt som børn.

De anbragte børn kommer i høj grad fra 
familier med få ressourcer, præget af hjem 
med brudte familier og sociale problemer. 
Disse mennesker sammenlignes med en 
tilfældigt udvalgt gruppe af personer, der 
ikke har været anbragt som børn. Kontrol-
gruppen har i gennemsnit haft bedre op-
vækstbetingelser og langt flere muligheder.

De to grupper afviger altså fra hinan-
den på en lang række punkter. Det er alle 
disse punkter, der fører til rækken af for-
skelle, og ikke alene selve anbringelsen.

Tværtimod må man håbe på, at an-
bringelsen er med til at gøre forskelle-
ne mindre, end de ellers ville have været. 
Altså at de anbragte børn klarer sig bed-
re, end tilfældet ville have været, hvis de 
ikke havde været anbragt. 

Om dette rent faktisk er tilfældet, er 
et emne for fremtidig forskning.

15.15. Sammenfatning

Egentlig fattigdom i helt klassisk forstand 
findes ikke i Danmark i større udstræk-
ning. Alligevel er der socialt udsatte grup-
per bl.a. i form af de svageste børnefami-
lier, de kriminelle, flygtninge på starthjælp 
og anbragte børn.

For de svageste børnefamilier under-
søgte vi, hvordan det var gået disse famili-
er i perioden mellem 1995 og 2004. I dis-
se år var der en positiv økonomisk vækst, 
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og Folketinget fokuserede på en aktiv ar-
bejdsmarkedspolitik, der skulle bringe de 
svageste voksne fra overførsels- til arbejds-
indkomster. Det fremgik, at de dårligst stil-
lede familier alligevel oplevede en relativ 
forringelse af deres levevilkår, på trods af 
at flere faktisk kom i arbejde. Bevægelsen 
fra overførsels- til arbejdsindkomst hav-
de dermed ikke styrket de fattigste bør-
nefamiliers forbrug relativt til de rigeste.

For flygtninge på starthjælp, der blev 
sammenlignet med flygtninge på kontant-
hjælp, viste analysen, at starthjælpen med 
dens lavere ydelser havde klare beskæfti-
gelsesmæssige effekter. Blandt dem, der i 
tilfælde af ledighed var berettiget til kon-
tanthjælp, var kun 30 pct. i arbejde. For 
den anden gruppe – starthjælpsflygtnin-
gene – var tallet 42 pct. Men analyserne 
viste også, at starthjælpen knap nok er til 
at leve for: Levevilkårene for den store 
gruppe af flygtninge, der ikke kommer i 
arbejde, bliver så dårlige, at der her fak-
tisk er tale om noget, der minder om gam-
meldags fattigdom.

For de kriminelle viste kapitlet, at de 
ved siden af den formelle straf reelt og-
så opnår en uformel straf med store ind-

komsttab og en stærkt øget afhængighed 
af overførselsindkomster fra det offentlige.

Med hensyn til anbragte børn var re-
sultatet, at den del af befolkningen, der i 
løbet af barndommen har været anbragt 
uden for hjemmet, ikke overraskende har 
dårligere chancer end andre senere i livet. 
Uanset om man analyserer deres karakte-
rer opnået i folkeskolen, deres beskæfti-
gelse, kriminalitet og risiko for tidlig død, 
klarer de sig dårligere end andre. 

Forskellene mellem anbragte og ikke-
anbragte børn skal dog ikke tages som ud-
tryk for, at det er gået sådan, fordi bør-
nene er blevet anbragt. Vi kan alene kon-
kludere, hvilke ulemper der senere i livet 
præger personer, som også har været an-
bragt som børn. Tværtimod må vi håbe 
på, at anbringelsen er med til at gøre for-
skellene mindre, end de ellers ville have 
været. Altså at de anbragte børn klarer sig 
bedre i livet, end hvis de ikke havde væ-
ret anbragt.

Noter

1.  Rockwool Fondens Forskningsenhed udarbejdede i 
2005 en sammenlignende analyse af de sociale ydelser 
til asylansøgere og flygtninge i udvalgte europæiske lan-
de og i Canada,  se  Tranæs, Jensen og Nielsen (2006).







16. Helbred, trivsel   
og overvægt
Sundhed og trivsel optager det nutidige menneske mere og mere. I 2010 

publicerede Rockwool Fondens Forskningsenhed en undersøgelse over netop 

dette emne: Trives vi, der bor i Danmark? Og kan problemet med udbredelsen 

af en nærmest epidemisk overvægt i andre vestlige lande genfindes 

herhjemme? I kapitel 1 noterede vi, at den gennemsnitlige levealder i Danmark 

langt fra lå i top i en europæisk sammenhæng, hvilket kan antyde udbredte 

problemer med helbred og trivsel. Men hvordan vil danskerne selv beskrive 

deres helbred og trivsel?
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Sundhedsrelaterede emner har fået sti-
gende opmærksomhed i Danmark såvel 
som i andre velfærdssamfund. 

16.1. Baggrunden

Interessen for helbred, trivsel og overvægt 
er bl.a. affødt af, at der på trods af større 
og større velstand og en bedre og bedre 
uddannet befolkning fortsat er menne-
sker med dårligt helbred og dårlig trivsel. 
Samtidig bliver flere og flere overvægti-
ge. I visse lande så mange, at der tales om 
nærmest epidemiske tilstande. Svær over-
vægt kan i et livsforløb give anledning til 
alvorlige sundhedsproblemer.

Det er på denne baggrund og i naturlig 
forlængelse af Rockwool Fondens gene-
relle forskning i familiernes liv og færden, 
at Rockwool Fondens Forskningsenhed 
gennemførte en repræsentativ interview-
undersøgelse med 4.000 husstande. 

Undersøgelsen sigtede mod at give ny 
viden om befolkningens trivsel og helbred, 
samt desuden om hvordan udviklingen 
mod overvægt forløber: Er stigningen i 
antallet af overvægtige vendt til et fald, 
eller fortsætter de tidligere års tendens 
mod, at andelen af overvægtige udgør et 
stadigt mere presserende samfundsmæs-
sigt problem?

Data blev indhentet via den danske 
tidsanvendelsesundersøgelse 2008-09, som 
enheden har gennemført i en stikprøve af 
18+-årige. Undersøgelsen giver oplysnin-
ger om befolkningens forbrug og tidsan-
vendelse, og disse data blev efterfølgende 
suppleret med helbreds- og trivselsoplys-
ninger ved en geninterviewing i 2009 af 
den samme gruppe mennesker, inklusive 
husstandens børn og unge. 

Helbreds- og trivselsoplysningerne 

bygger på de interviewedes egne vurde-
ringer. Data om højde, vægt og livvidde 
er blevet til ved, at de interviewede blev 
bedt om at måle og angive deres højde i 
cm, vægt i kg og livvidde i cm. I alt del-
tog medlemmerne af 4.000 danske fami-
lier i undersøgelsen.

16.2. Vi har et godt helbred

Opfattelsen af egen trivsel og eget helbred 
indgik som et selvstændigt tema i under-
søgelsen på linje med analysen af udbre-
delsen af overvægt. Undersøgelsen viste 
inden for dette tema, at langt de fleste i 
befolkningen synes, at de har et godt hel-
bred, og at de trives i dagligdagen. 

Ni ud af ti synes, at deres helbred er 
godt, vældigt godt eller decideret fremra-
gende. Billedet er, helt generelt, det sam-
me for mænd og kvinder, nemlig at 86 pct. 
udtrykker sig positivt om deres helbred. 

Mere detaljeret gør FIGUR 16.1. rede 
for, hvordan befolkningen i de forskelli-
ge aldersklasser vurderer deres helbred.

Figuren viser, at den meget positive 
vurdering af eget helbred gælder alle al-
dersgrupper – inklusive de ældste. Selv 
i aldersgruppen over 65 år har det sto-
re flertal noget positivt at sige om deres 
helbred. Det fremgår samtidig af figuren, 
at vurderingen af eget helbred bliver mo-
dereret noget med alderen. Kategorier-
ne fremragende og vældigt godt reduceres, 
mens flere og flere nøjes med at have det 
godt. Vurderingen er dog fortsat, for tre 
ud af fire blandt de ældre, at deres hel-
bred er i orden.

16.3. Og vi trives godt

Det er ikke bare helbredet, langt de fle-
ste føler sig tilfredse med. Befolkningen 
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mener også, at den trives glimrende. For 
både mænd og kvinder gælder det, at om-
kring 90 pct. mener, at de i løbet af den 
seneste tid i større eller mindre grad har 
følt sig veloplagte, rolige og afslappede, 
fulde af energi, og at de har været glade 
og tilfredse.

Svarene på disse trivselsspørgsmål er 
omregnet til en skala fra 0 til 100, hvor 
0 udgør den dårligst mulige trivsel, mens 
100 er et udtryk for, at man på alle punk-
ter føler, at man har det fremragende.

På skalaen fra 0 til 100 er den gen-
nemsnitlige score for mænd 74, mens den 
for kvinder er 71. Hvor lille denne forskel 
end måtte synes, så er den faktisk stati-
stisk signifikant, altså ikke tilfældig, men 
et udtryk for, at der rent faktisk er forskel: 
Kvinder giver udtryk for en lidt dårligere 
trivsel, end mænd gør. 

For kvinder spiller alder tilsyneladen-
de ingen rolle i forhold til trivsel. Der er 

intet, der tyder på, at yngre kvinder har 
det specielt meget dårligere eller bedre 
end ældre kvinder.

Anderledes forholder det sig for mænd. 
Den aldersgruppe, der rapporterer at ha-
ve det dårligst, er de 25-44-årige. De har 
fx flere trivselsproblemer end mænd på 
65 år og derover. En forklaring kan være, 
at kravene til jobbet – og travlhed i små-
børnsfamilien – for mænd er mere indgri-
bende i forhold til trivsel end skavanker 
og sygdomme i alderdommen.

16.4. De, der har det dårligt

Selv om flertallet oplyser, at de har et godt 
helbred, er der en mindre gruppe, som an-
giver, at de har et dårligt helbred. For triv-
sel gælder også, at nogle trives væsentligt 
dårligere end andre. I forhold til helbred 
drejer det sig om hver syvende. Eller ca. 
15 pct., og ligeså mange vurderer selv, at 
de trives dårligt.

Figur 16.1. Egen vurdering af helbred fordelt efter køn og alder.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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HVORDAN DEFINERES NORMALVÆGT    
OG MODERAT OG SVÆR OVERVÆGT? 

Et menneske er svært overvægtigt, når BMI (Body Mass Index) er på 30 eller derover. 

Normalvægtiges BMI ligger mellem 18,5 og 25, mens moderat over vægtige har et 

BMI på mellem 25 og 30. 

BMI beregnes ved at tage en persons vægt målt i kg og dividere det med højden i 

anden – målt i meter.  Det vil eksempelvis sige, at en person, der vejer 70 kg og er 

1,75 m høj, har et BMI på 23:

70 kg  

 (1,75 m)2

Giver forekomsten af overvægt det helt dækkende billede af mulige sundhedsrisici?

Den farlige livvidde

Til trods for, at der er flere overvægtige mænd end kvinder, er det især kvinder, der 

har en høj helbredsrisiko som følge af problemer med vægten. Det fremgår af den 

del af Rockwool Fondens undersøgelse, der registrerede svarpersonernes livvidde.

Anden forskning viser nemlig, at sundhedsrisikoen ved overvægt hænger tæt 

sammen med, hvor de ekstra kilo sidder på kroppen. 

Det farlige fedt sidder i særlig høj grad på maven, og når man både tager højde for 

svær overvægt og livvidde, viser det sig, at især kvinders helbred er i fare. Kvinder 

med højt BMI har nemlig meget ofte også en stor livvidde, hvilket i mindre grad er 

tilfældet for mænd. 

Forholdet uddybes i tabellen neden for:

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

BMI = =  23
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Disse 15 pct. er på ingen måde jævnt for-
delt, hvis man tager højde for svarperso-
nernes køn, alder og baggrund.

Der er en klar sammenhæng mellem 
indkomst, helbred og trivsel: Jo lavere 
indkomst, desto flere beskriver deres 
helbred og trivsel som dårlig.

Ikke overraskende er der en sammen-
hæng mellem befolkningens sociale og 
økonomiske forhold på den ene side og 
så helbred og trivsel på den anden. Fx 
angiver ledige langt oftere and andre, at 
de trives dårligt, og at helbredet skran-
ter. Blandt lønmodtagere og selvstændige 
mener henholdsvis 8 og 9 pct., at de har 
et dårligt eller mindre godt helbred. Det 
samme mener 35 pct. af de ledige. Sam-
me billede ses i forhold til trivsel: Mens 
kun 11 pct. af lønmodtagerne og 12 pct. af 
de selvstændige rapporterer dårlig trivsel, 

gør det samme sig gældende for 39 pct. 
af de ledige. Økonomi spiller en tydelig 
rolle for, hvordan man har det. Som det 
fremgår af TABEL 16.1., er der en klar sam-
menhæng mellem indkomst, helbred og 
trivsel: Jo lavere indkomst, desto flere be-
skriver deres helbred og trivsel som dårlig.

16.5. Trivsel blandt børn og unge

For at belyse forholdene i den opvoksende 
generation blev godt 1.000 børn og unge 
i alderen syv til 17 år ligeledes spurgt til 
deres helbred og trivsel. 

I denne aldersgruppe svarer 95 pct., 
at deres helbred er godt, vældigt godt el-
ler fremragende. Samtidig svarer otte ud 
af ti, at de den sidste måned – hele tiden 
eller det meste af tiden – har følt sig fri-
ske og har været glade og tilfredse. De har 
sjældent været nervøse, kede af det, utrø-
stelige eller følt sig bange eller urolige. 

Undersøgelsen viser dog også, at jo æl-

Tabel 16.1. Sammenhæng mellem indkomst, dårlig trivsel og dårligt helbred.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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dre børnene bliver, jo større tendens har 
de til at trives dårligt – hen ved 20 pct. 
trives dårligt blandt de 15-17-årige. Livet 
som teenager er mere kompliceret.

16.6. Den svære overvægt fortsætter 
med at stige

Vi, der bor i Danmark, nyder godt af et 
overvejende godt helbred, og langt de fle-
ste trives udmærket. 

Tilbage står spørgsmålet om overvægt 
som individuelt og samfundsmæssigt fæno-
men. Hvad viste undersøgelsen om dette?

Mere overordnet bekræftede under-
søgelsen, at problemet med overvægt i 
befolkningen fortsat tager til – og det i 
en bekymrende grad: På bare to årtier er 
der blevet dobbelt så mange mænd og fi-
re gange så mange kvinder, der døjer med 
svær overvægt. 

Der er i dag eksempelvis 12-13 pct. af 

mændene og kvinderne i alderen 25-44 år, 
der er svært overvægtige. Det er en stig-
ning i forhold til 2005, hvor 11 pct. var 
svært overvægtige. Og i forhold til 1987, 
hvor 5 pct. mænd og 3 pct. kvinder var 
svært overvægtige er der altså tale om me-
re end en fordobling for mænd og en fi-
redobling for kvinder, se også FIGUR 16.2.

Det er ikke kun er den svære overvægt, 
der er i stigning. Det samme gælder 
også den moderate overvægt. 

Undersøgelsen dokumenterede også, 
at det ikke kun er den svære overvægt, 
der er i stigning. Det samme gælder den 
moderate overvægt. Potentialet for kom-
mende sundhedsproblemer relateret til 
overvægt er altså voksende.

For tyve år siden var hver tredje mand 
og hver syvende kvinde i alderen 25-44 år 

Figur 16.2. Andel svært overvægtige 25-44 årige i Danmark. Procent.
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svært eller moderat overvægtige. I dag er 
der tale om halvdelen af mændene og en 
tredjedel af kvinderne i denne aldersgruppe. 

I samme periode har gruppen af over-
vægtige mænd i alderen 45-64 år udvik-
let sig fra halvdelen til to tredjedele og til-
svarende kvinder fra en tredjedel til knap 
halvdelen i 2009. 

Den nye undersøgelse fra Rockwool 
Fondens Forskningsenhed dokumente-
rede, at svær overvægt hænger sammen 
med uddannelse og indkomst: jo lave-
re uddannelse og indkomst, desto større 
sandsynlighed for svær overvægt. Blandt 
voksne danskere uden uddannelse er 15 
pct. svært overvægtige. Til sammenligning 
døjer kun 4 pct. af dem med en lang vi-
deregående uddannelse med problemet. 
På samme måde fremgår det, at der er en 
sammenhæng mellem indkomst og svær 
overvægt. Jo højere indkomst, desto fær-
re er svært overvægtige.

Svær overvægt hænger sammen med 
uddannelse og indkomst: jo lavere 
uddannelse og indkomst, desto større 
sandsynlighed for svær overvægt.

16.7. Overvægt og trivsel

Specifikt om relationen mellem overvægt 
og trivsel viste undersøgelsen, at overvæg-
tige kvinder trives dårligere end andre 
kvinder, og de har også – når de selv skal 
vurdere det – et mere skrantende helbred. 
Selv moderat overvægtige kvinder giver i 
langt højere grad end andre udtryk for at 
være mindre veloplagte og mere nervøse, 
trætte og udslidte end andre. 

Blandt normalvægtige kvinder giver 
knap hver tiende udtryk for, at de trives 

dårligt. Er kvinderne i stedet overvægtige, 
giver dobbelt så mange udtryk for, at det 
kniber med trivslen. Analysen kan dog ik-
ke afgøre, hvad der er årsag, og hvad der 
er virkning.

For mænds vedkommende trives mo-
derat overvægtige mænd lige så godt som 
normalvægtige, mens svært overvægtige 
mænd kun har en lidt større tendens til 
dårlig trivsel i forhold til andre.

16.8. Sammenfatning

Vi, der bor i Danmark, trives, og vi har et 
godt helbred. Denne test af befolkningens 
levevilkår viser sig at falde stort set lige 
positivt ud i alle aldersgrupper, idet også 
den ældre del af befolkningen angiver, at 
den trives, og at den har et godt helbred.

For det fåtal, der mistrives og har et 
dårligt helbred, synes sociale forhold som 
arbejdsløshed og dårlig økonomi at spille 
en væsentlig faktor.

Vender vi os mod befolkningens vægt-
forhold, er billedet mindre positivt:

På bare to årtier er der mange flere, 
der døjer med svær overvægt. Der er i dag 
eksempelvis 12-13 pct. af mændene og 
kvinderne i alderen 25-44 år, der er svært 
overvægtige. Det er en stigning i forhold til 
2005, hvor 11 pct. var svært overvægtige. 
Og i forhold til 1987, hvor 5 pct. mænd og 
3 pct. kvinder var svært overvægtige, er der 
tale om mere end en fordobling for mænd 
og en firedobling for kvinder. Udbredelsen 
af moderat og svær overvægt er endnu stør-
re i de ældre aldersgrupper.

Selv om befolkningen her og nu trives 
og oplever et godt helbred, er der muligvis 
store helbredsmæssige problemer under 
opsejling skabt af de mange ekstra kilo.





17. Overblik
Bogen har givet et billede af vores liv og færden i dag med 

perspektiverende tilbageblik. Dette kapitel sammenfatter nu i 

kort form fremstillingen.
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De godt 5,5 millioner mennesker, der bor 
i Danmark, tilhører ubetinget en af den-
ne klodes mest privilegerede befolkninger, 
når det handler om mulighederne for et 
højt forbrug. 

17.1. Indkomst og forbrug

Kapitlet om indkomst og forbrug vidne-
de om et materielt niveau, ingen tidligere 
generationer har haft adgang til, og siden 
1960’erne har landet som andre vestlige 
lande bevæget sig ind i masseforbrugets æra. 

Baggrunden var hastigt voksende ind-
komster, der målt i faste priser steg med 
en faktor 3,6 pr. indbygger fra Anden Ver-
denskrig og frem til i dag. Den enkelte har 
med disse indkomster i hånden adgang til 
tre gange så mange forbrugsgoder leveret 
fra det private marked som i årene lige ef-
ter Anden Verdenskrig. 

Væksten i det offentlige forbrug var 
endda højere, idet det offentlige forbrug 
pr. capita steg med en faktor 4,9. Som vi 
skal se nedenfor, har den offentlige sektor 
en helt anden rolle for befolkningen i dag 
end for 60 år siden, og en meget stor del 
af indkomsterne forvaltes gennem skatte-
inddrivelsen via de offentlige budgetter.

Indkomsterne er bl.a. som følge af en 
skattestruktur med vægt på en progres-
siv beskatning, dvs. jo højere indkomst, 
desto højere skat af den sidst tjente kro-
ne, meget ligeligt fordelt. Danmark lig-
ger således i spidsen, hvad angår lighed i 
indkomster – og dermed lighed i adgang 
til denne tilværelses goder. Samtidig er 
høj eller lav indkomst ikke nødvendigvis 
arvelig. Børn af forældre fra mindre vel-
stillede lag af befolkningen opnår i gen-
nemsnit et forbrug som voksne, der kun 
ligger relativt svagt under forbruget hos 

børn af mere velstillede forældre. For den 
enkelte betyder det i dagligdagen, at der 
kan bruges rigtig mange penge på andet 
end det mest nødvendige til livets under-
hold i form af mad, tøj og tag over hove-
det. Vores behov er alt efter temperament 
blevet udviklet, specialiseret, manipuleret, 
forfinet eller slet og ret opfyldt i højere 
grad i takt med den teknologiske udvik-
ling og fremkomsten af nye varetyper og 
serviceydelser. 

Det enkelte individs behov er alt 
efter temperament blevet udviklet, 
specialiseret, manipuleret eller 
forfinet i takt med den teknologiske 
udvikling og fremkomsten af helt nye 
varetyper og serviceydelser.

17.2. De dårligst stillede grupper

Egentlig fattigdom i helt klassisk forstand 
findes ikke længere i nævneværdig ud-
strækning. Alligevel eksisterer der socialt 
udsatte grupper, og bogen tog situatio-
nen op for nogle af disse: de dårligst stil-
lede børnefamilier, de tidligere straffede, 
flygtninge på starthjælp og anbragte børn 
(kapitel 15).

For de svageste børnefamilier under-
søgte vi, hvordan det var gået disse famili-
er i perioden mellem 1995 og 2004. I dis-
se år var der en positiv økonomisk vækst, 
og Folketinget fokuserede med en vis suc-
ces på en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der 
skulle bringe de svageste fra overførsels- 
til arbejdsindkomster. 

Det fremgik, at de dårligst stillede fa-
milier alligevel oplevede en relativ forrin-
gelse af deres levevilkår gennem perioden, 
på trods af at flere faktisk kom i arbejde, 
og på trods af at de arbejdsmarkedsakti-
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ves  indkomster steg. Bevægelsen fra over-
førsels- til arbejdsindkomst havde dermed 
ikke styrket de fattigste børnefamiliers for-
brug relativt til de rigeste.

For flygtninge på starthjælp, der blev 
sammenlignet med flygtninge på kontant-
hjælp, viste analysen, at starthjælpen med 
dens lavere ydelser havde overbevisende 
beskæftigelsesmæssige effekter. Blandt 
dem, der i tilfælde af ledighed var beret-
tiget til kontanthjælp, var kun 30 pct. i ar-
bejde efter 4 år i landet. For den anden 
gruppe – starthjælpsflygtningene – var tal-
let 42 pct. Men analyserne viste også, at 
starthjælpen for visse grupper knap nok 
er til at leve for: Levevilkårene for en stor 
gruppe af flygtninge uden arbejde bliver så 
dårlige, at der her som noget ret eneståen-
de i nutidens Danmark er tale om noget, 
der minder om gammeldags fattigdom.

Starthjælpen med dens lavere ydelser 
havde overbevisende beskæf ti-
gelsesmæssige effekter. Men analy-
serne viste også, at starthjælpen knap 
nok er til at leve for for visse grupper.

For de tidligere straffede viste kapit-
let, at de ved siden af den formelle straf 
også udsættes for en uformel med store 
indkomsttab og en stærkt øget afhængig-
hed af overførselsindkomster. De offent-
lige indkomstoverførsler modvirker dog 
reel fattigdom, hvilket alt andet lige bur-
de fremme muligheden for en rehabilite-
ring med et almindeligt liv med arbejde 
og familie.

Med hensyn til anbragte børn var ho-
vedresultatet, at danskere, der i løbet af 
barndommen har været anbragt uden for 
hjemmet, ikke overraskende har dårligere 

chancer end andre senere i livet. De tidli-
gere anbragte har det sværere på mange 
felter. Uanset om man analyserer deres 
karakterer opnået i folkeskolen, deres be-
skæftigelse, kriminalitet og risiko for tid-
lig død, klarer de sig dårligere end andre. 

Forskellene mellem anbragte og ikke-
anbragte børn skal dog ikke tages som ud-
tryk for, at det er gået sådan, fordi barnet 
er blevet anbragt. Vi kan alene indkred-
se, hvilke ulemper der senere i livet præ-
ger personer, som også har været anbragt 
som børn. Tværtimod er det jo samfun-
dets håb, at anbringelsen er med til at gø-
re forskellene mindre, end de ellers ville 
have været. Altså at de anbragte børn kla-
rer sig bedre i livet, end tilfældet ville have 
været, hvis de ikke havde været anbragt.

17.3. Baggrunden for den   
materielle fremgang

Baggrunden for den massive fremgang i 
materiel velstand for trods alt langt de fle-
ste grupper i det danske samfund er et er-
hvervsliv med en stærkt voksende produkti-
vitet gennem de seneste 50-60 år, hvilket var 
temaet i kapitel 3 om erhvervsudviklingen. 

I tiden efter Anden Verdenskrig har 
Danmark som alle andre vestlige nationer 
gennemført bevægelsen mod et højtekno-
logisk samfund, hvor den enkelte medar-
bejders produktivitet er blevet mangedob-
let. Dette gælder alle hovederhvervene: 
landbrug og fiskeri, fremstillingsvirksom-
hed og serviceerhverv. Stigningen i pro-
duktivitet realiseres gennem øget brug af 
maskiner, forbedrede råstoffer, en bedre 
uddannelse af arbejdsstyrken og forbed-
ringer af de generelle rammer for arbej-
dets tilrettelæggelse.

Meget tyder dog på, at væksten i pro-
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duktivitet er ved at klinge af. På det sene-
ste har der ligefrem vist sig tendenser til 
en faldende produktivitet. I 2007 og 08 
var der en negativ produktivitetsudvikling, 
hvad der er bekymrende. Udviklingen i 
produktiviteten vil opnå en høj priorite-
ring i de kommende år, både i erhvervs-
livet og i de politiske partier.

Befolkningens uddannelsesforhold, 
der er en afgørende faktor for en høj og 
stigende produktivitet og formentlig og-
så for befolkningens almindelige velbefin-
dende og kontrol over eget liv, er genstand 
for en mere detaljeret analyse i kapitel 7.

Siden 1945 er der sket en meget væ-
sentlig forbedring af befolkningens kva-
lifikationer målt ud fra den højeste gen-
nemførte uddannelse. Også inden for de 
seneste 10 år er der sket en mærkbar for-
bedring af uddannelsessituationen, hvil-
ket vil ruste os til som befolkning og som 
arbejdsstyrke at møde fremtidens udfor-
dringer på en kompetent måde. Her bør 
det dog nævnes, at det på det seneste er 
gået endnu hurtigere frem på dette felt i 
visse andre lande.

Denne forbedring af uddannelsessitu-
ationen gælder også ikke-vestlige indvan-
drere og efterkommere, selv om der end-
nu eksisterer et ret betydeligt gab mellem 
danskere og ikke-vestlige indvandrere.

Kapitlet viste desuden, at høj uddan-
nelse og høj indkomst hænger sammen: 
Jo højere uddannelse, desto bedre løn, og 
det gælder også for ikke-vestlige indvan-
drere, særligt hvis de har taget deres ud-
dannelse i Danmark.

Ved den uddannelseseksplosion, der 
fandt sted fra 1960’erne og frem til i dag, 
var den offentlige sektor en drivende kraft. 

17.4. Forskydninger mellem   
de store erhverv

Den komplekse udvikling på arbejdsmar-
kedet efter 1945 i forlængelse af en stor-
stilet mekanisering og automatisering af 
produktionen medførte store forskydnin-
ger i den erhvervsmæssige fordeling af ar-
bejdskraften. Det fremgik således af kapi-
tel 3, at landbruget beskæftigede en stærkt 
faldende andel af arbejdsstyrken, ligesom 
industrien fik en mindre andel af den sam-
lede beskæftigelse. Serviceerhvervene op-
nåede som i andre samfund af vores ty-
pe til gengæld en kraftigt stigende andel. 

Ved en nærmere analyse af serviceer-
hvervene blev det klarlagt, at vi med brug 
af et populært billede ikke lever af at klip-
pe hinanden: Store dele af servicesektoren 
er såkaldt virksomhedsbetjenende service-
erhverv eller, med et andet ord, produkti-
onsservice, der leverer tjenesteydelser til 
de vareproducerende erhverv som del af 
en arbejdsdeling, der sætter sig mere og 
mere igennem. Medvirkende til service-
erhvervenes kraftige fremgang var dog 
også en hastigt voksende offentlig sektor.

Erhvervslivet nød efter 1945 godt af 
fremgangen i den internationale handel i 
takt med afviklingen af 1930’ernes han-
delsrestriktioner. Kapitel 14 gennemgik 
udenrigshandelen, der betød mere og me-
re for befolkningens dagligdag og for lan-
dets økonomiske liv.

En væsentlig del af baggrunden for 
fremgangen i forbrugsmuligheder er endvi-
dere en internationalt set høj erhvervsfre-
kvens. Mændene er ikke specielt erhvervs-
aktive, men kvinderne har til gengæld en 
arbejdsmarkedstilknytning, der er langt 
stærkere i dag end for 50 år siden, og som 
ligger i toppen af den europæiske superli-
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ga. Kvindernes indtog på arbejdsmarke-
det er et af de mest bemærkelsesværdige 
træk ved udviklingen mod det moderne 
Danmark med en væsentligt ændret dag-
ligdag til følge for alle i familien.

Undervejs mod det moderne Danmark 
er der blevet færre selvstændige på arbejds-
markedet. I 2009 udgjorde de selvstæn-
dige omkring syv pct. af arbejdsstyrken. 
I 1960 ejede hver femte i arbejdsstyrken 
den virksomhed, han eller hun var beskæf-
tiget i. I 1960 var der eksempelvis næsten 
200.000 selvstændige landbrugere. I 2008 
var tallet reduceret til godt 30.000. Man-
ge små håndværksmestre og detailhand-
lende har også trukket sig ud af arbejds-
markedet uden at blive erstattet af nye.

17.5. Ændringer i boligmønstrene

Befolkningens måde at leve sammen på 
har ændret sig gennemgribende i de se-
neste 40 til 60 år. Det helt overvejende 
flertal lever ved indgangen til 2010’erne 
i en bymæssig bebyggelse. Vi har dermed 
et endnu mere urbaniseret samfund end i 
1950’erne, og der er blevet god plads mel-
lem husstandene på landet. Samtidig bor 
langt flere af os alene, og husstanden med 
singlen er med næsten 40 pct. af alle hus-
stande blevet den mest udbredte. I 1960 
levede der i gennemsnit 3,0 individer pr. 
husstand, i 2010 kun 2,2.

Undervejs er antallet af boliger på det 
nærmeste blevet fordoblet, og boligerne 
har siden 1950’erne fået et massivt stan-
dardløft. Over halvdelen af husstandene 
er ejet af deres beboere. 

De geografiske forskydninger i befolk-
ningens bosættelse og ændringerne i, hvor 
mange der typisk lever i en husstand, har 
dog ikke ført til nævneværdige ændringer 

i dens sociale bosætningsmønster. I dag 
som for 20-25 år siden lever vi forholds-
vis blandet socialt set, særligt hvis vi sam-
menligner os med udlandet. 

Trods spredning af industri og 
serviceerhverv ud over landet fortsatte 
den langsigtede bevægelse mod 
byerne efter 1960’erne. Befolkningen 
på landet er blevet en minoritet i et 
urbaniseret samfund.

De eneste, der oplever en social ad-
skillelse, er indvandrere og efterkommere 
med en ikke-vestlig baggrund, som kon-
centreres i udsatte boligområder. Denne 
udvikling kendetegner ikke kun de største 
byer, men også en række mellemstore pro-
vinsbyer. Hvis tendensen fortsætter, kan 
det udfordre sammenhængskraften i et el-
lers socialt set meget lige og stabilt sam-
fund. For indvandrerne kan konsekven-
sen blive, at de fastholdes i deres nuvæ-
rende sociale situation uden muligheder 
for social mobilitet.

17.6. Livet i børnefamilierne

Bevægelsen mod en meget høj kvindelig 
deltagelse på arbejdsmarkedet har som 
nævnt været et af de helt centrale karak-
tertræk ved de seneste 40 til 50 års ud-
vikling i Danmark, og de danske kvinders 
engagement på arbejdsmarkedet hører til 
blandt verdens højeste. Den høje kvinde-
lige erhvervsfrekvens har i medierne ofte 
ført til udsagnet om den hårdt pressede 
børnefamilie. I bogens kapitel 6 underka-
stedes tilværelsen i børnefamilierne der-
for en nærmere undersøgelse, idet bør-
nefamiliernes forbrugsmuligheder også 
blev inddraget.
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Danske børnefamilier har oplevet en 
væsentlig fremgang i forbrugsmulighe-
derne siden begyndelsen af 1980’erne, og 
husstande med børn har flere forbrugs-
muligheder end husstande uden. Korri-
gerer vi for forbruget til børnene, viser det 
sig imidlertid, at voksne i børnefamilier 
har 10 pct. mindre til forbrug til sig selv 
end voksne i familier uden børn. Kapitlet 
dokumenterede samtidig, at forbruget er 
ret jævnt inden for børnefamilierne, me-
re jævnt end i familier uden børn. Kun 6 
pct. af børnefamilierne tilhører gruppen 
med små forbrugsmuligheder.

Med hensyn til tidsforbruget viste ka-
pitlet, at voksne i børnefamilier har lige så 
meget fritid som voksne uden børn, vel at 
mærke hvis fritiden defineres som den tid, 
der er tilbage, når både arbejdet ude og 
hjemme er gjort. Forældrene kan så væl-
ge at bruge denne fri tid på sig selv eller 
på at yde omsorg for deres børn.

Voksne i børnefamilier har lige så 
meget fritid som voksne uden børn, 
vel at mærke hvis fritiden defineres 
som den tid, der er tilbage, når 
arbejdet ude og hjemme er gjort.

I perioden fra 1987 til 2001 steg foræl-
drenes tidsforbrug på deres børn, hvorefter 
det har været stort set uændret fra 2001 til 
i dag. Forældrenes uddannelsesniveau har 
stor betydning for, hvor meget tid de bru-
ger på deres børn. Jo længere skolegang en 
mor eller far har, desto mere tid oplyser de 
at bruge på familiens 0-17-årige.

En mere detaljeret analyse viser, at den 
helt fri tid, forældrerne har til sig selv, altså 
renset for tid brugt på børneomsorg,  på 
en hverdag er steget mærkbart. Til gengæld 

er den fri tid blevet reduceret kraftigt på 
weekenddage.

17.7. Den hårde arbejdsmoral

Begge køn har en hård arbejdsmoral. Be-
folkningen bekender sig stabilt i interview- 
efter interviewundersøgelse til den prote-
stantiske etiks syn på arbejdet: Man har 
pligt til at arbejde, hvis man ellers kan, 
og det er gennem arbejdet, at vi realise-
rer os som individer. Blandt ikke-vestlige 
indvandrere finder man en lignende ori-
entering mod arbejde. 

Denne etik er med til at forklare, hvor-
for så mange er i beskæftigelse, også blandt 
de lavtlønnede for hvem de økonomiske 
incitamenter til at arbejde frem for at væ-
re på overførselsindkomster især tidlige-
re var ret små. 

Men måske er arbejdsmoralen ikke 
længere tilstrækkelig – danskerne arbej-
der slet ikke nok i dag i forhold til stør-
relsen af den offentlige sektor i den form 
og udstrækning, de selv har bedt deres 
politikere om at etablere den.

I nær fremtid vil der blive brug for så 
mange hænder som overhovedet muligt 
ude i virksomhederne og i den offentli-
ge sektor. Kapitel 1 illustrerede således, 
at det lave fertilitetsniveau i kombinati-
on med den længere levealder bevirker, 
at befolkningens gennemsnitsalder vokser. 

Danmark følger en almindelig tendens 
i de udviklede lande. Overalt i Europa be-
kymrer regeringer sig: Hvordan skal man 
kunne opretholde velfærdssamfundet med 
en skrumpende arbejdsstyrke og et stigende 
antal ældre? Andelen af danskere i de mest 
erhvervsaktive aldre, dvs. de 15-59-årige, 
vil falde svagt i de næste 20 år, mens an-
delen af ældre nærmest vil fordobles. I år 
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2030 vil der for hver tre i de mest erhvervs-
aktive aldre være to over 60 år.

Det vil give problemer for velfærds-
samfundets langsigtede finansiering. El-
ler også må der justeres i vores forvent-
ninger til, hvad den offentlige sektor kan 
tilbyde af overførselsindkomster og ser-
vice. Mange ydelser må formentlig alene 
målrettes mod de mest trængende grup-
per. En mulighed er desuden, at vi arbej-
der mere i de år, vi er på arbejdsmarke-
det, eller bliver nogle ekstra år i arbejde.

Endnu en mulighed for at sikre vel-
færdsstatens finansielle stabilitet er at hæve 
skattetrykket. Men dette skattetryk er med 
omkring 50 pct. af BNP allerede det hø-
jeste i verden. Skatterne har således udvik-
let sig dramatisk frem gennem 1900-tallet. 
Især efter 1960 steg skattetrykket væsent-
ligt i takt med etableringen af velfærdssam-
fundet. I dag har Danmark verdensrekord 
i skatter, hvoraf de fleste kommer fra per-
sonlige indkomstskatter.

17.8. Skatter og sort arbejde

De høje skatter blev nærmere analyseret 
i kapitel 9. Det viste sig, at indregner vi 
moms, afgifter, marginalskatter og tabte 
overførselsindkomster og andre indkom-
ster fra det offentlige – den såkaldte effek-
tive marginalbeskatning – fik stort set alle 
danskere på arbejdsmarkedet omkring 2005 
inddraget mellem 60 og 70 pct. af gevin-
sten ved en times ekstra arbejde.

Alligevel synes vi at leve med disse skat-
ter. Kun i et begrænset tidsrum i 1970’erne 
og -80’erne var der tilløb til en mere omfat-
tende vælgerprotest, der blev politisk arti-
kuleret med dannelsen af Fremskridtsparti-
et i 1973. Men denne protest fik ikke varig 
indflydelse, sandsynligvis fordi det lykke-

des både at bruge langt større ressourcer 
på den offentlige sektor og samtidig øge det 
private forbrug i en grad, der kunne være 
svært at forstå for de generationer, der var 
unge i 1930’erne og -40’erne. 

I dag er der i praksis almindelig enig-
hed i det politiske system om, at skatterne 
i det store og hele har den størrelse, skat-
ter bør have. Befolkningen synes i vidt om-
fang at acceptere, at der skal skatter til for 
at finansiere en velfungerende velfærdsstat. 
Men der vil næppe kunne etableres et poli-
tisk flertal for yderligere at hæve skatterne 
i noget betragteligt omfang. Eller vil der?

Befolkningen synes i vidt omfang at 
acceptere, at der skal skatter til for at 
finansiere velfærdsstaten.

For den almindelige skatteborger er det 
med skattevæsenets øgede kontrolmulig-
heder blevet stort set umuligt at snyde i 
skat – hvis vi vel at mærke ser bort fra den 
kattelem, der hedder sort arbejde. 

Kapitel 13 sammenfattede de centra-
le skøn for omfanget af sort arbejde, der 
fremkommer ud fra alle de undersøgelser, 
Rockwool Fondens Forskningsenhed har 
gennemført i årene 1994-2009.

Det er svært at udtale sig om udviklin-
gen med fuldstændig sikkerhed, dels fordi 
der altid vil være mindre udsving fra un-
dersøgelse til undersøgelse, dels fordi vi 
finder en relativt stor ændring i andelen af 
de yngre, der siger ja til at have udvekslet 
tjenester, når vi spørger på en ny måde. 
Efter omhyggelig analyse af tallene blev 
konklusionen, at der er sket et lille fald i 
det sorte arbejdes omfang siden midten 
af 1990’erne og frem til i dag. Dette fald 
skyldes dog udelukkende et fald i ande-
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len blandt de unge, der har udført gensi-
dige vennetjenester.

Igennem det meste af perioden har 
ca. hver fjerde arbejdet sort i løbet af et 
år, og de, som har været aktive, har gen-
nemsnitligt brugt cirka 3 timer om ugen 
på det. Ud fra disse tal anslås det, at det 
sorte arbejde opgjort i det samlede time-
forbrug er på 3 pct. i forhold til BNP og 
1,2 pct. opgjort i de sorte priser. 

Hverken skiftende konjunkturer eller 
indsatsen fra SKAT i form af holdnings- 
og kontrolkampagner har dermed væsent-
ligt sænket omfanget af sort arbejde, der for 
hver dansker i den arbejdsdygtige alder i 
gennemsnit lå på omkring en uge om året. 
Men det kan godt være, at niveauet ville ha-
ve været højere uden indsatsen fra SKAT.

Undersøgelser fra 2010 viser samtidig, 
at lidt mere end halvdelen af befolknin-
gen har købt sort arbejde inden for det 
seneste år, og yderligere 30 pct. ville ger-
ne have købt, hvis blot de havde mødt et 
udbud, de kunne bruge. 

Stort set alle danskere har på denne må-
de en relation til det sorte arbejde: Enten 
kender de nogen, som har købt eller arbej-
det sort. Eller også har de selv været ud-
bydere eller købere. Andre har måske ikke 
købt eller solgt sort arbejde, men slog ger-
ne til, hvis de fik tilbuddet. Det handler om 
danskernes dagligdag. Den sorte af slagsen.

17.9. Tilslutningen til demokratiet  
og det politiske system

Er den store udbredelse af sort arbejde så 
udtryk for en almindelig krise i befolknin-
gens tilslutning til velfærdsstaten og det 
bagvedliggende politiske system? 

Næppe. Kapitel 10 viste, at der i dag er 
almindelig enighed i befolkningen om at be-

tragte velfærdsstaten som et absolut gode. 
Hvad angår det politiske system, dvs. 

det repræsentative demokrati, hvor borgerne 
vælger nogle repræsentanter til at træffe 
de politiske beslutninger inden for valgpe-
rioden, står det heller ikke til debat. Det 
er på det nærmeste overflødigt at spørge, 
om befolkningen tilslutter sig den demo-
kratiske styreform.

Denne styreform har vist sig at kunne 
overleve en markant tilbagegang i ande-
len af danskere, der er medlem af et po-
litisk parti. Valgdeltagelsen er fortsat me-
get høj, og vi identificerer os eller sym-
patiserer fortsat i stort omfang med de 
politiske partier, der sikrer, at systemet 
er funktionsdueligt. Dagens politiske sy-
stem må således karakteriseres som væ-
rende meget stabilt og med en solid for-
ankring i befolkningen.

17.10. Befolkningens lovmoral

Rockwool Fondens Forskningsenhed har 
i samarbejde med professor Jørgen Goul 
Andersen undersøgt danskernes lovmo-
ral i tre undersøgelser gennemført i åre-
ne 1997, 2000 og 2010. På mange af un-
dersøgelsens spørgsmål var det muligt 
via de danske værdiundersøgelser at gå 
tilbage til 1981.

Den seneste undersøgelse fra 2010 
bekræfter, at den tendens til en forbed-
ret lovmoral, der i år 2000 blev fundet 
efter et historisk lavpunkt i 1997, ser ud 
til overvejende at holde. Men set for hele 
perioden 1981 til i dag er der stadig tale 
om, at befolkningens lovmoral er blevet 
relativt svagere.

Den stabilisering, der har fundet sted, 
er desuden i høj grad betinget af en bed-
re skattemoral med en markant mere ar-
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tikuleret afstandtagen til skattesnyd. Sort 
arbejde ser dog fortsat ud til at være fre-
det holdningsmæssigt i befolkningen, og 
da muligheden for almindeligt skattesnyd 
stort set er fraværende i dag, er den for-
bedrede skattemoral nærmest ”gratis” i 
den forstand, at det alligevel ikke er in-
den for rækkevidde at gennemføre almin-
deligt skattesnyd.

Den nye undersøgelse bekræfter an-
tagelsen om, at hver opvoksende genera-
tion med alderen får en bedre lovmoral. 
Undersøgelsen bekræfter også, at kvinder 
har en bedre lovmoral end mænd. Det er 
nærmest umuligt at finde områder, hvor 
kvinderne har de moralske barrikader læn-
gere nede end mændene.

Det skal dog også med i billedet, at 
danskerne generelt har en god lovmoral 
– selv når emnet som her alene er milde-
re lovovertrædelser.

17.11. Udviklingen af velfærdsstaten

Kapitel 8 gengav træk af den konkre-
te udvikling af velfærdsstaten i perioden 
fra 1945 til i dag. Udformningen af vel-
færdsstaten med et fintmasket socialt sik-
kerhedsnet bidrog til stort set at afskaffe 
den hårde klassiske fattigdom med øde-
læggende virkninger for de mennesker, 
der var ramt af den. 

Den danske model udviklede sig fra 
midten af 1950’erne i et hastigt tempo 
mod den universelle velfærdsstat. Flere og 
flere overførselsindkomster blev alene be-
tinget af dansk statsborgerskab, eller for 
nogles vedkommende alene betinget af 
permanent ophold i landet. Især var årene 
fra 1960 til midten af 1970’erne præget af 
gennemgribende ændringer og udvidelser 
af det offentliges forpligtelser, der omlag-

de tidligere forsikringsbaserede ordninger.  
Retten til social sikring tilfaldt alle uanset 
køn, alder, arbejdsmarkedserfaring, tidlige-
re indkomst eller bopæl inden for landet. 
Ydelserne blev samtidig sat væsentligt op, 
og de blev taget i brug ved flere begiven-
heder i den enkelte borgers liv. 

En anden udvikling gik mod, at det of-
fentliges engagement blev udvidet fra pri-
mært at dreje sig om social sikring i form 
af indkomstopretning ved sygdom eller 
arbejdsløshed til også at omfatte offentligt 
producerede serviceydelser i bred forstand. 
Det så man i særlig grad i sundhedssekto-
ren, ved børnepasning og i ældreplejen. 
Dertil kom hele undervisningssektoren, 
der er gratis eller næsten gratis for den en-
kelte. Staten og kommunerne blev tildelt 
et langt større ansvar for borgernes liv fra 
vugge til grav.

I dag omfatter ambitionerne borgernes 
almindelige trivsel:  Velfærdsstaten bygger 
på et ideal om det gode liv for alle borgere i 
landet  i økonomisk og social tryghed og lig-
hed i et demokratisk samfund. Danmark 
har da også indført et alternativt lavere 
ydelsesniveau for flygtninge og andre ny-
tilkomne ikke-EU borgere (inklusive dan-
skere, som har været bosat uden for EU) i 
de første syv år. Med denne udvidelse af 
velfærdsstatens målsætning fulgte etable-
ringen af en stor offentlig sektor. 

Der er grund til at antage, at velfærds-
statens næsten altfavnende karakter, hvor 
store dele af befolkningen på et eller andet 
tidspunkt i deres liv nyder godt af dens 
ydelser, sikrede en meget stor tilslutning 
i vælgerkorpset, på trods af at skattetryk-
ket bevægede sig fra ca. 25 pct. af BNP i 
1960 til ca. 50 pct. i dag.
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17.12. Befolkningens helbred og trivsel

Vi, der bor i Danmark, trives, og vi har 
et godt helbred. Det gælder stort set alle 
aldersgrupper, idet også den ældre del af 
befolkningen angiver, at den trives og har 
et godt helbred. For det fåtal, der mistri-
ves og har et dårligt helbred, synes sociale 
forhold som arbejdsledighed og anstrengt 
økonomi at spille en væsentlig rolle.

17.13. Overvægt:    
et stigende samfundsproblem

Vender vi os nu mod befolkningens proble-
mer med overvægt, er billedet mindre positivt.

På bare to årtier er der blevet mange 
flere, der døjer med svær overvægt. Der 
er i dag eksempelvis 12-13 pct. af mænde-
ne og kvinderne i alderen 25-44 år, der er 
svært overvægtige. Det er en stigning i for-
hold til 2005, hvor 11 pct. var svært over-
vægtige. Og i forhold til 1987, hvor 5 pct. 
mænd og 3 pct. kvinder var svært overvæg-
tige, er der tale om mere end en fordobling 
for mænd og en firedobling for kvinder. 
Udbredelsen af moderat og svær overvægt 
er endnu større i de ældre aldersgrupper.

17.14. Sammenfatning:    
historien om en stor, men dyr succes

Historien om Danmark i dag og udvik-
lingen mod dette moderne Danmark er i 
store træk historien om en succes. Den-
ne succes er stort set kommet alle befolk-
ningsgrupper til gode bl.a. i form af:

et stabilt og demokratisk politisk system, 
der nyder tilslutning i befolkningen,
en velfungerende velfærdsstat med rigt 
facetterede og gode offentlige service-
ydelser,
et højt uddannelsesniveau,

et højproduktivt erhvervsliv, jf. dog ne-
denfor,
en lav grad af rumlig opsplitning af  
befolkningen efter social klasse,
gode og rummelige boliger,
en ganske vist, set over et langt forløb, 
lidt svækket, men alligevel ganske høj 
samfundsmoral,
høje indkomster pr. capita og sammen-
hængende med dette:
et historisk højt forbrug – og
en stor lighed i indkomst og forbrug.

Men det moderne Danmark står også 
over for en række udfordringer, herunder:

en stigende ældrebyrde som følge af be-
folkningens aldring og den almindelige 
lave fertilitet i vestlige industrisamfund,
høje skatter, der næppe kan øges væ-
sentligt, fx med henblik på stabilitet i 
de offentlige finanser,
en forholdsvis høj ledighed, især hvis 
man vurderer ledigheden ud fra brut-
toledigheden,
aftagende og på det seneste direkte fal-
dende produktivitetsudvikling,
et markant fald i BNP pr. capita fra 
2008 til 2009,
fortsatte problemer med integrationen 
af ikke-vestlige indvandrere og fattig-
dom for dele af denne gruppe samt
voksende problemer med overvægt i 
befolkningen.

Dertil kommer, at velfærdsstaten er 
blevet en voldsom dyr succes. Hver nyfødt 
dansker fra årgang 2010 har udsigt til netto 
at ville koste den offentlige sektor i omeg-
nen af  850.000 nutidskroner i gennemsnit.
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Kapitel 1: Hvor mange er vi?

Rockwool Fondens Forskningsenhed 
(RFF) har behandlet de demografiske 
forhold i Danmark og i Europa i flere 
publikationer, se fx Bent Jensen (1991). 
Danskernes dagligdag. Træk af udviklingen 
i Danmark fra 1960’erne til 1990’erne og 
samme forfatters Indvandringen til Euro-
pa. Velfærdsstat og integration (2005)  
(med introduktion af Torben Tranæs). 

David Coleman og Eskil Wadensjö 
beskæftiger sig i Indvandringen til Dan-
mark. Internationale og nationale perspek-
tiver (1999) detaljeret med indvandrin-
gen til Danmark samt de bredere globale 
rammer for denne indvandring. Analy-
serne i denne bog er senere ført videre 
i Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. 
Matthiessen (2000). Mislykket integrati-
on? Indvandrernes møde med arbejdsmar-
kedet og velfærdssamfundet, i Gunnar Vi-
by Mogensen og Poul Chr. Matthiessen 
(red.) (2002). Indvandrerne og arbejds-
markedet. Mødet med det danske velfærds-
samfund, i Torben Tranæs og Klaus F. 
Zimmermann (red.) (2004). Migrants,  
Work, and the  Welfare State og senest i 
Poul Chr. Matthiessen (2009).  Immigra-
tion to Denmark: An Overview of the Re-
search Carried Out from 1999 to 2006 by 
the Rockwool Foundation Research Unit. 
Bent Jensen (2000). De fremmede i dansk 
avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne gen-
nemgår den debat, der førte frem til ind-
vandrerstoppet i 1973 samt debatten om 
den liberale udlændingelov fra 1983 med 

efterfølgende revisioner.
Analyser af unge indvandreres ægte-

skabsmønstre før og efter stramninger-
ne i udlændingeloven i 2002 er gennem-
ført af Marie Louise Schultz-Nielsen og 
Torben Tranæs og bl.a. publiceret i enhe-
dens nyhedsbrev, dateret juni 2009, med 
det bagvedliggende notat Ægteskabsmøn-
stret for unge med indvandrerbaggrund: 
Konsekvenserne af ændringer i udlændin-
geloven i 2000 og 2002. Indvandring fra 
de nye EU-lande i Østeuropa er behand-
let af Nikolaj Malchow-Møller, Jakob 
Roland Munch og Jan Rose Skaksen i 
Det danske arbejdsmarked og EU-udvidel-
sen mod øst (2009). Genudvandringen 
fra Danmark behandles af Sanne Schroll 
(2009) i notatet Emigration of Immigrants 
– A Duration Analysis. I Martin Junge 
(2009). Immigration of Qualified Labor 
and the Effect of Changes in Danish Mi-
gration Policy in 2002 er fokus på indvan-
dringen af højtuddannet arbejdskraft ef-
ter ændringer i udlændingeloven i 2002.

De ovennævnte bøger er efter 1996 
næsten alle i kort form formidlet i enhe-
dens nyhedsbreve, der kan ses på adres-
sen www.rff.dk.

Men ellers er hovedkilden til belysning 
af befolkningsudviklingen Danmarks Sta-
tistik, der gennem årene har publiceret en 
lang række arbejder om emnet. Den hi-
storiske udvikling er analyseret i tema-
publikationen Befolkningen i 150 år (2000) 
og udviklingen siden 1945 i 60 ÅR I TAL. 
Danmark siden 2.  Verdenskrig (2008). Helt 
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aktuelle analyser af danske kvinders, ind-
vandrerkvinders og efterkommeres fertili-
tetsmønstre er givet i Befolkningens udvik-
ling (2009b). Danmarks Statistik (2009c). 
Indvandrere i Danmark 2009 tager også en 
lang række demografiske forhold i indvan-
drerbefolkningen op til behandling.

Blandt arbejder af enkeltstående for-
skere kan først og fremmest peges på 
professor Poul Chr. Matthiessens lærebog 
i demografi Befolkning og samfund, der lø-
bende er blevet opdateret. For en diskus-
sion af den lange udvikling i de danske 
befolkningstal kan anbefales Hans Kornø 
Rasmussen (2008). Den danske stamme: 
En befolkningshistorie. Oplysningerne om 
kvinder og mænds levealder i middelal-
deren stammer fra Else Roesdahl (red.) 
(2004). Dagligliv i Danmarks middelalder – 
en arkæologisk kulturhistorie.

Prognosen for udviklingen i klodens 
samlede befolkning og de udviklede lan-
des andel heraf stammer fra United Na-
tions Population Divison (2010). World 
Population Prospects. The 2008 Revision.

Kapitel 2: Hvordan og med hvem bor vi?

Hovedværket er Anna Piil Damm, Ma-
rie Louise Schultz-Nielsen og Torben 
Tranæs (2006). En befolkning deler sig op? 
Denne bog giver en beskrivelse af, hvor-
dan det danske boligmarked ser ud, hvad 
der får danskerne til at flytte, og især af 
den sociale og etniske segregering i bo-
sættelsesmønstrene. 

Det sidste emne er senere uddybet i 
”Danish Neighbourhoods: Construction 
and Relevance for Measurement of Resi-
dential Segregation” af Anna Piil Damm 
og Marie Louise Schultz-Nielsen, publi-
ceret i Nationaløkonomisk Tidsskrift. 146 

(3), 241-263, 2008.  Den ændrede geo-
grafi som følge af bevægelserne fra land 
til by er skildret i Bent Jensen (1991). 
Danskernes dagligdag. Træk af udviklingen 
fra 1960'erne til 1990'erne. 

Danskernes geografiske mobilitet i 
forhold til at skifte arbejdsplads er belyst 
i Thomas Gelting (1992). Geografisk mo-
bilitet i arbejdsstyrken.

Kapitel 3: Erhvervsudviklingen

Ved kapitlet er inddraget en række gene-
relle beskrivelser af erhvervsudviklingen i 
perioden fra 1940’erne og frem til i dag, 
herunder bl.a. Bent Jensen (1991). Dan-
skernes dagligdag samt diverse økonomiske 
historier, eksempelvis Henrik Christoffer-
sen (1999). Danmarks økonomiske historie 
efter 1960 og Jan Pedersen (2009). Dan-
marks økonomiske historie 1910-1960. 

Oplysningerne om væksten i BNP i pe-
rioden fra 1948 til 2007 er hentet i Dan-
marks Statistik (2008). 60 ÅR I TAL.  
Danmark siden 2. verdenskrig.

Kapitel 4: Forbrug og indkomster

RFF’s første publicering på dette områ-
de går tilbage til 1989 og 90. Her pub-
liceredes Erik Ib Schmidt, Eszter Kör-
mendi, Gunnar Viby Mogensen og Jon 
Vibe-Pedersen (1989). 24 timer i døg-
net. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 
60’erne og Gunnar Viby Mogensen (red.) 
(1990). Time and consumption. Disse bø-
ger giver et detaljeret indblik i, hvordan 
danskernes forbrug så ud omkring 1990, 
og hvilke historiske ændringer der hav-
de fundet sted i dette siden midten af 
1960’erne. Resultaterne fra de to bøger 
blev også udgangspunkt for Erik Ib  
Schmidts debatbog Behøver vi at nå det 
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hele? (1990). Bogen satte en række kriti-
ske spørgsmålstegn ved danskernes livs-
stil i masseforbrugets æra. Projektets 
kvalitative del var genstand for omtale i 
Benedicte Madsen (1989). Den intensive 
del af forskningsprojektet Tid og forbrug.

Danskernes indkomster, og den so-
ciale fordeling af disse, er analyseret i 
Torben Tranæs (red.) (2006). Skat, arbej-
de og lighed – en undersøgelse af det danske 
skatte- og velfærdssystem, hvis hovedresul-
tater anvendes i kapitlet her. Tranæs gen-
nemgår også den indkomstmobilitet, der 
faktisk findes i Danmark. Den internati-
onale sammenligning af ulighed i udvalg-
te OECD-lande i midten af 1990’erne 
kan findes i Bent Jensen (2004). Vil der 
være hænder nok? Danskernes arbejdsud-
bud i 2000-tallets velfærdsstat.

Iagttagelsen af, at udenlandske eks-
perter styrker produktiviteten ud over 
gennemsnittet, stammer fra Nikolaj Mal-
chow-Møller, Jakob Roland Munch og 
Jan Rose Skaksen (2009). Det danske ar-
bejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst.

Fra tid til anden har der i offentlighe-
den været en debat om, hvorvidt forbru-
get og indkomsterne i et eller andet om-
fang bør justeres for de omkostninger, 
der er forbundet med forurening og for-
ureningsbekæmpelse. Man kan her også 
tænke på den tilbagevendende interesse 
for et grønt nationalregnskab. 

Rockwool Fondens Forskningsen-
hed behandlede ved midten af 1990’erne 
i et samarbejde med Danmarks Statistik 
denne problematik i et projekt om En 
velfærdsindikator for Danmark. Projektet 
gennemgik udviklingen i danskernes re-
elle forbrugsmuligheder i tiden fra 1970 
til 1990. Nationalregnskabets forbrugs-

opgørelser blev suppleret med forbrugs-
begrænsende forhold, der ellers ikke ind-
drages i den økonomiske statistik. Der 
blev eksempelvis for første gang sat tal 
på, hvad forureningen af miljøet koster i 
tabte forbrugsmuligheder her og nu. 

Projektets hovedpublikation var Pe-
ter Rørmose Jensen (1995). En velfærds-
indikator for Danmark 1970-1990. For-
brug, miljø, husholdningsarbejde og fritid 
sammenfattet og perspektiveret i Hans E. 
Zeuthen og Bent Jensen (1995). Hvad fik 
vi ud af den økonomiske vækst? Forbrugs-
udviklingen i miljøpolitisk belysning. I Bent 
Jensen (1996b). Miljøproblemer og velfærd 
er projektets resultater yderligere perspek-
tiveret ved indskrivning af dem i en bred 
fremstilling af nationale og globale mil-
jøproblemer og i et generelt økonomisk 
udviklingsforløb fra landbrugs- til indu-
strisamfund. Bogen sammenfatter også 
forfatterens analyse af den historiske mil-
jødebat, oprindelig publiceret som Bent 
Jensen (1996c). Træk af miljødebatten i seks 
danske aviser fra 1870’erne til 1970’erne. 

Kapitel 5: Danskerne på    
arbejdsmarkedet

RFF har gennem serien Arbejdslyst og vel-
færd beskæftiget sig med incitamentspro-
blemerne siden 1993. De første bøger 
var Gunnar Viby Mogensen (1993a). Ar-
bejdslyst og velfærd – en umulig cocktail? og 
Lisbeth Pedersen og Niels Ploug (1993). 
Hvad får os til at arbejde? Derefter fulg-
te Gunnar Viby Mogensen (1995). Hvad 
driver værket? Om sammenhængen mellem 
socialpolitik, skattelovgivning og arbejdsud-
bud i dagens Danmark. A.B. Atkinson og 
Gunnar Viby Mogensen udgav i 1993 
i bogen Welfare and Work Incentives. A 
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North European Perspective en forsknings-
oversigt over den daværende viden i Eng-
land, Tyskland, Sverige og Danmark om 
samspillet mellem velfærdsstatens skat-
ter og overførselsindkomster på den ene 
side og borgernes arbejdslyst på den an-
den. De seneste analyser er fremlagt i  
Nina Smith, Peder J. Pedersen, Søren  
Pedersen og Marie Louise Schultz-Niel-
sen (2003). Fra mangel på arbejde til man-
gel på arbejdskraft. Arbejdsliv i Danmark i 
det nye årtusind og i Bent Jensen (2004). 
Vil der være hænder nok? Danskernes ar-
bejdsudbud i 2000-tallets velfærdsstat. 

Den historiske debat om de arbejds-
løses incitamenter til at arbejde er fulgt af 
Bent Jensen (2008a) i Hvad skrev aviser-
ne om de arbejdsløse? Denne bog giver også 
et overblik over udviklingen i lovgivningen 
om arbejdsløshedsdagpenge i perioden 
fra 1907 og indtil midten af 1990’erne 
samt over ledighedens udvikling gennem 
1900-tallet. Bent Jensen (2008b). Træk af 
avisdebatten om de arbejdsløse fra 1950’er-
ne til 1990’erne gengiver i kapitel 5 avi-
sernes skildring i 1974 af overgangen fra 
1960’ernes fulde beskæftigelse til de kom-
mende 15 års høje ledighedstal.

Karsten Albæk m.fl. gav i 1992 i bo-
gen Kampen mod ledigheden en analyse af 
udviklingen i ledigheden i 1970’erne og 
80’erne samt en analyse af ledighedens 
strukturelle sammensætning. Bogen in-
deholdt endvidere en række forslag til, 
hvordan den dengang høje ledighed kun-
ne nedbringes, se også Troels Østergaard 
Sørensen (1992). Arbejdsløshed – 90’er-
nes udfordring. De to bøger blev sammen-
fattet i Gunnar Viby Mogensen (1992b). 
Arbejde og ledighed i 1990erne.

Danskernes og indvandrernes hold-

ninger til at arbejde er undersøgt i Tor-
ben Tranæs (red.) (2008). Indvandrer-
ne og det danske uddannelsessystem (kapi-
tel 3). Undersøgelsen er mest detaljeret 
publiceret i Jørgen Goul Andersen 
(2008) som Holdninger til uddannelse og 
arbejde blandt unge indvandrere, danskere 
og deres forældre.

En analyse af danskernes arbejds-
tidsmønstre og tidspræferencer omkring 
1990 er givet i Helle Schönemann-Paul, 
Eszter Körmendi og Thomas Gelting 
(1992). Den faste arbejdstid er fortid og i 
Benedicte Madsen og Mette Nayberg 
(1992). Hvornår vil vi arbejde?

Sondringen mellem den traditionelle 
registerbaserede måling af ledigheden og 
bruttoledigheden er beskrevet af rigsstati-
stiker Jan Plovsing i en kommentar i Ber-
lingske Tidende den 5. september 2010.

Produktivitetsudviklingen er bl.a. om-
talt med afsæt i opgørelser fra Danmarks 
Statistik, eksempelvis Nyt Fra Danmarks 
Statistik nr. 430. 27. september 2010. 
”Meget svag produktivitetsvækst i de sid-
ste fem år”.

RFF indledte forskning i 1997 i ind-
vandrernes levevilkår i Danmark, sær-
ligt med hensyn til integrationen på ar-
bejdsmarkedet. Denne forskning er ble-
vet vedligeholdt og udvidet siden da og 
har ført til udsendelsen af en lang række 
bøger om emnet, jf. ovenfor. 

David Coleman og Eskil Wadensjö 
beskæftigede sig i Indvandringen til Dan-
mark. Internationale og nationale per-
spektiver (1999) med indvandringen til 
Danmark samt de bredere globale ram-
mer for denne indvandring. Bogen var 
en optakt til en interview- og registerba-
seret forskning i de kommende år, der 
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gav et indblik i indvandrernes integration 
på det danske arbejdsmarked suppleret 
med informationer om en række andre 
væsentlige forhold af betydning for leve-
vilkårene. Vigtige bøger i denne sammen-
hæng var: Gunnar Viby Mogensen og 
Poul Chr. Matthiessen (2000). Mislykket 
integration?, Gunnar Viby Mogensen og 
Poul Chr. Matthiessen (2002). Indvan-
drerne og arbejdsmarkedet. Mødet med det 
danske velfærdssamfund, Torben Tranæs 
og Klaus F. Zimmermann (2004). Mi-
grants,  Work, and the Welfare State og Poul 
Chr. Matthiessen (2009). Immigration 
to Denmark: An Overview of the Research 
Carried Out from 1999 to 2006 by the 
Rockwool Foundation Research Unit.

Indvandrernes betydning for de of-
fentlige finanser indgik i de nævnte bø-
ger, men er også blevet genstand for en 
selvstændig publicering i Eskil Wadensjö 
og Helena Orrje (2002). Immigration 
and the public sector in Denmark. 

Danskernes syn på de nye medbor-
gere er bl.a. analyseret i Bent Jensen 
(2000). De fremmede i dansk avisdebat 
fra 1870’erne til 1990’erne og i Hans Jør-
gen Nielsen (2004). Er danskerne frem-
medfjendske? Udlandets syn på debatten om 
indvandrere 2000-2002, der udover gen-
nemgangen af udlandets fortolkning af 
den danske udlændingedebat – er dan-
skerne fremmedhadere? – også indehol-
der en kritisk gennemgang af en række 
holdningsundersøgelser om danskernes 
forhold til indvandrere.

Analyser af unge indvandreres æg-
teskabsmønstre er som tidligere nævnt 
gennemført af Marie Louise Schultz-
Nielsen og Torben Tranæs i 2009 og 
bl.a. publiceret i RFF’s nyhedsbrev, ju-

ni 2009. Indvandring fra de nye EU-lan-
de i Østeuropa er behandlet af Nikolaj 
Malchow-Møller, Jakob Roland Munch 
og Jan Rose Skaksen i Det danske arbejds-
marked og EU-udvidelsen mod øst (2009). 
Genudvandringen fra Danmark be-
handles af Sanne Schroll (2009) i nota-
tet Emigration of Immigrants – A Duration 
Analysis. Endelig kan peges på enhedens 
ret omfattende analyser af indvandrernes 
stilling i det danske uddannelsessystem, 
se henvisninger i kapitel 7 om dansker-
nes uddannelsesmønstre.

Kapitel 6: Tid og forbrug   
i familier med børn

I 2009 publiceredes Jens Bonkes Foræl-
dres brug af tid og penge på deres børn fulgt 
af tre Study Papers om emnet samt to 
notater, et om børns lommepenge og et 
om udviklingen i forældres forbrug på 
børnene sammenholdt med udviklin-
gen i det offentlige forbrug (se www.rff.dk 
for yderligere oplysninger, herunder med 
mulighed for at downloade de to notater).

Et teoretisk papir om tid og økono-
mi, dvs. tolkningen af tiden som en øko-
nomisk kategori blandt økonomer, blev 
publiceret i 1990 som Peter Brixen. Tid i 
økonomisk teori.

Kapitel 7: Bliver vi klogere?

RFF har især beskæftiget sig med ind-
vandrere og efterkommeres uddannel-
sesforhold sammenholdt med danske-
res. Det skete første gang i Gunnar Vi-
by Mogensen og Poul Chr. Matthiessen 
(2000).  Mislykket integration? og mere 
detaljeret i Gunnar  Viby Mogensen og 
Poul Chr. Matthiessen (red.) (2000). In-
tegration i Danmark omkring årtusindskif-
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tet. Indvandrernes møde med arbejdsmar-
kedet og velfærdsstaten fulgt op i 2002 af 
samme forfatteres Indvandrerne og det 
danske arbejdsmarked. Mødet med det dan-
ske velfærdssamfund. 

Mest detaljeret er analyser af danske-
re og indvandreres uddannelsesforhold 
publiceret i Torben Tranæs (red.) (2008). 
Indvandrerne og det danske uddannelsessy-
stem, hvis analyser også ligger til grund 
for meget af fremstillingen i dette kapitel, 
der i øvrigt bl.a. bygger på data fra Dan-
marks Statistik, se fx Nyt fra Danmarks 
Statistik nr. 528, 30. november 2009. 

Befolkningens holdninger til ud-
dannelse er på baggrund af interview-
data analyseret i Jørgen Goul Andersen 
(2008). Holdninger til uddannelse og ar-
bejde blandt unge indvandrere, danskere og 
deres forældre. Det økonomiske afkast af 
uddannelse er analyseret af Marie Louise 
Schultz-Nielsen i kapitlet ”Økonomisk 
afkast af uddannelse” i Torben Tranæs 
(red.) (2008), mens Line Vikkelsø Slot 
(2008) i Praktikpladser og formidlingsprak-
sis undersøger, om der sker bevidst eller 
ubevidst diskrimination ved erhvervssko-
lernes formidling af praktikpladser.

Fra RFF’s publiceringer på dette felt 
skal også nævnes Niels Egelund og Tor-
ben Tranæs (red.) (2007, anden udga-
ve 2008). PISA Etnisk 2005. Egelund og 
Tranæs gennemgår på baggrund af en 
særlig PISA Etnisk-undersøgelse kom-
petencer hos danske og etniske børn i 
9. klasser i Danmark i 2005. Sammen 
med bogen udsendte RFF Peter Allerup 
(2007). PISA 2000’s læseskala, der analy-
serede, om PISA’s læseopgaver måler på 
samme måde over for elever med dansk 
sproglig baggrund som over for elever 

med ikke-dansk sproglig baggrund. Re-
sultaterne fra de to PISA-bøger indgik i 
Torben Tranæs (red.) (2008).

Oplysningerne om kvindernes tidli-
ge deltagelse i uddannelseseksplosionen 
stammer fra Torben Tranæs (1988). Op-
lysninger om livsindkomster er hentet 
hos Det Økonomiske Råd (2006).

Kapitel 8: Velfærdsstaten 1945-2010

RFF har siden begyndelsen af 1990’erne 
jævnligt beskæftiget sig med udviklingen 
af den danske velfærdsstat. Velfærdssta-
ten har således været et gennemgående 
tema i RFF’s serie om ”Velfærd og in-
citamenter”, fx Gunnar Viby Mogensen 
(1993a og 1995), Bent Jensen (1999 og 
2004) og Torben Tranæs (red.) (2006). 
Særligt om udbygningen af arbejdsløs-
hedsforsikringen: se Bent Jensen (2008a 
og b).  Fra forskning uden for enhe-
den kan nævnes Klaus Petersen (1997). 
”Fra ekspansion til krise. Udforskning 
af velfærdsstatens udvikling efter 1945”, 
der giver en oversigt over især forskning 
i den nordiske eller skandinaviske vel-
færdsmodel. En ny oversigt findes også 
i Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen 
og Niels Finn Christiansen(red.)(2010). 
Dansk velfærdshistorie. Bind I. Perioden fra 
1536-1898. De politiske partiers relative 
betydning, der i øvrigt ikke tematiseres 
i kapitel 8, er med forskelligt udgangs-
punkt diskuteret i en række arbejder, 
herunder bl.a. i Henrik Pers (1981). Vel-
færdsstatens gennembrud i Danmark. Den 
politiske debat omkring folkepensionens ind-
førelse, Peter Baldwin (1990). The Politics 
of Social Solidarity. Class Bases of the Euro-
pean  Welfare State 1875-1975 og Gøsta 
Esping-Andersen og Walter Korpi (1983-
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84).  ”Fra fattighjælp til välfärdsstat”.
Væsentlige træk ved velfærdsstatens 

udvikling fra 1970 til 2005 er gengivet i 
Søren Hein Rasmussen og Poul Villau-
me (2007). Et land i forvandling. Dan-
marks historie 1970-2005. Et hovedværk 
er Gunnar Viby Mogensen (2010). Det 
danske velfærdssamfunds historie. Tiden ef-
ter 1970. Beregningerne over, hvad en 
nyfødt anno 2010 vil koste netto i for-
hold til de offentlige finanser, er base-
ret på DREAMs langsigtede økonomiske 
fremskrivning fra år 2009. Perspektive-
ringen for velfærdsstaten lige nu og i de 
kommende år er bl.a. belyst af Jørn Hen-
rik Petersen (2010).

Kapitel 9: Vores skatter

Skatternes betydning for arbejdsudbud 
og indkomstfordeling er analyseret i Tor-
ben Tranæs (red.), Henrik Jacobsen Kle-
ven, Claus Thustrup Kreiner, Niels-Ken-
neth Nielsen og Peder J. Pedersen (2006). 
Skat, arbejde og lighed – en undersøgelse af 
det danske skatte- og velfærdssystem. Ana-
lyser af samspillet mellem arbejdsud-
bud, skatter og sociale sikringssystemer er 
bragt i serien Arbejdslyst og velfærd, se også 
oversigten vedrørende kapitel 5. 

Gennemgangen af den nyere danske 
skattehistorie bygger på Hans Chr. Jo-
hansen (2007). Indkomstskatten og offent-
lig vækst 1903-2005.

Gunnar Viby Mogensen gav i 2003 
i Danmarks uformelle økonomi. Historiske 
og internationale aspekter en oversigt over 
danskernes skattesnyd siden Venstres 
skattereform fra 1903. Fremstillingen in-
deholdt også et bud på udviklingen i det 
sorte arbejde fra slutningen af 1950’erne 
og indtil de første målinger blev gennem-

ført af samme forfatter, først som med-
arbejder ved SFI og fra 1987 og indtil ef-
teråret 2003 som forskningschef i RFF. 
Bogen byggede på Viby Mogensens dok-
torafhandling fra 2003 Skattesnyderiets 
historie. Udviklingen i underdeklarationen i 
Danmark i 1900-tallet.

Skatternes betydning for det sorte ar-
bejde og i øvrigt også for gør-det-selv-ar-
bejdet er behandlet i en lang række bøger 
fra enheden, for en mere fyldig oversigt se 
kapitel 13 om danskernes sorte arbejde.

Kapitel 10: Danskerne,    
demokratiet og velfærdsstaten

Befolkningens forhold til det politiske sy-
stem og til politikerne blev undersøgt 
i flere bøger fra RFF i begyndelsen af 
1990’erne. Projektet om Den politiske tro-
værdighed blev mest omfattende publi-
ceret i Jørgen Goul Andersen, Hans Jør-
gen Nielsen, Niels Thomsen og Jörgen 
Westerståhl (1992). Vi og vore politikere, 
mens Gunnar Viby Mogensen (1992a). 
Kan vi stole på politikerne? gav et overblik 
over projektets hovedresultater. 

Bent Jensen (1993). Politikerne og dig. 
Om det politiske liv i Danmark kombine-
rede en fremstilling af landets politiske 
historie fra enevælden og frem til 1990 
med den helt oversigtsprægede og let til-
gængelige fremstilling af resultaterne. 
For den internationale læser opsumme-
rede Gunnar Viby Mogensen (1993b). 
Danes and Their Politicians.

Douglas A. Hibbs analyserede i So-
lidarity or Egoisme? (1993), om det er 
snævre privatøkonomiske forhold el-
ler tværtimod mere samfundsorientere-
de betragtninger, der afgør danskernes 
stemmeafgivning.
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Jette D. Søllinge gav i 1992 i Struk-
turændringer i den politiske presse mellem 
1965 og 1991 en analyse af, hvordan den-
ne presse havde udviklet sig i overgangen 
fra et demokrati baseret på politiske par-
tier med et meget stort medlemstal til et 
demokrati med et mere elitært præg.

Til opdateringen af resultaterne fra 
projektet om den politiske troværdighed 
er især anvendt Jørgen Goul Andersen 
(2004). Et ganske levende demokrati. 

Oplysningerne om partiernes med-
lemstal er fundet i Lars Bille og Jørgen 
Elklit (red.) (2003). Partiernes medlemmer.

Kapitel 11: Borgernes lovmoral

Projektet Borgerne og lovene blev mest de-
taljeret offentliggjort i Borgerne og love-
ne (1998) af Jørgen Goul Andersen med 
bidrag af Hans Jørgen Nielsen og Ma-
rie Louise Hultin. Jørgen Goul Ander-
sen skrev også i 1998 sammenfatningen 
af projektet publiceret som Lovene og mig. 
Danskernes forhold til landets love. En op-
følgning på projektets interviewundersø-
gelser blev offentliggjort i 2001 af Sanne 
Lund Clement som Borgerne og lovene II. 
Danskernes forhold til landets love. Projek-
tets hovedresultater blev publiceret i en 
let tilgængelig form samme år som Bent 
Jensen (2001). Kan land med lov bygges? 
Danskernes lovmoral. Bogen gav desuden 
en oversigt over europæisk og dansk ret 
siden middelalderen.

Kapitel 12: Mere om borgerne   
og lovene i 2010

Kapitlet bygger på Jørgen Goul Ander-
sen (2011). Borgerne og lovene 2010.
Den seneste undersøgelse fra foråret 
2010 er endvidere omtalt af Jørgen Goul 

Andersen i Nyt fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed, februar 2011.

Kapitel 13: Sort arbejde

Siden 1989 har RFF udsendt et stort an-
tal bøger om det sorte arbejde i Danmark 
og i vores nabolande. Første gang, RFF 
publicerede tal for den sorte sektor, var i 
Erik Ib Schmidt, Eszter Körmendi, Gun-
nar Viby Mogensen og Jon Vibe-Peder-
sen (1989). 24 timer i døgnet og Erik Ib 
Schmidt (1990). Behøver vi at nå det he-
le? samt Gunnar Viby Mogensen (red.) 
(1990). Time and consumption. Viby Mo-
gensen havde allerede inden da offentlig-
gjort en række bøger og artikler om emnet, 
se eksempler på dette i litteraturlisten ba-
gerst i bogen her. I 1996 udsendtes Bent 
Jensens Danskernes sorte dagligdag. Om 
skatter, velfærdsstat og sort arbejde i Danmark.

Blandt nogle af de nyere titler kan 
nævnes Søren Pedersen (1997). Skygge-
økonomien i Vesteuropa. Målinger og resul-
tater for udvalgte lande, samme forfatters 
The Shadow Economy in Germany, Great 
Britain and Scandinavia (2003) samt ikke 
mindst Camilla Hvidtfeldt, Bent Jensen 
og Claus Larsen (2010). Danskerne og 
det sorte arbejde. Denne bog giver det helt 
opdaterede billede af det sorte arbejds-
marked samt desuden et overblik over 
det omfattende metodiske udviklings-
arbejde, RFF’s forskere har gennemført 
i de seneste år. Læsere med særlig inte-
resse for forholdene i Tyskland kan ori-
entere sig i Lars P. Feld og Claus Lar-
sen (2005). Black Activities in Germany in 
2001 and in 2004. A Comparison Based on 
Survey Data, opdateret i et RFF-nyheds-
brev i marts 2008. Nye resultater er i øv-
rigt under publicering af de to forskere.
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Danskernes skattesnyd i al alminde-
lighed er behandlet i Gunnar Viby Mo-
gensens Danmarks uformelle økonomi. Hi-
storiske og internationale aspekter (2003). 
Bogen bygger som tidligere nævnt i lan-
ge passager på hans doktorafhandling fra 
2003 Skattesnyderiets historie. Udviklingen 
i underdeklarationen i 1900-tallet. En status 
over, hvordan forskningsområdet prakti-
seres i dag, og hvilke bøger enheden har 
udsendt om sort arbejde, kan hentes på 
enhedens hjemmeside www.rff.dk.

Kapitel 14: Danmarks udenrigshandel 
og betalingsbalance

Kapitlet bygger overvejende fremstillin-
gen på data fra Danmarks Statistik.

Kapitel 15: Socialt udsatte danskere

Rockwool Fondens bestyrelse beslutte-
de i 2007 at opprioritere forskning i em-
net ”Familier og børn”, herunder og-
så i udsatte gruppers forhold. Lige nu er 
forskning i sindslidendes levevilkår og 
enkelte sundhedsrelaterede forhold ek-
sempelvis undervejs fra RFF. Inden da 
havde der fundet en del forskning sted i 
udsatte gruppers levevilkår. Her kan næv-
nes Torben Tranæs og Lars Pico Geerd-
sen (2008). Forbryderen og samfundet. Livs-
vilkår og uformel straf. Michael Svarer be-
lyste ved samme lejlighed de kriminelles 
stilling på ægteskabsmarkedet i Crime and 
partner ship (2008). Som ved RFF’s andre 
publiceringer er projektet sammenfattet i 
et nyhedsbrev udsendt i juni 2008.

I forbindelse med analyserne af bør-
nefamiliernes forbrug og tidsanvendelse, 
i bogen her omtalt i kapitel 6, undersøgte 
seniorforsker Jens Bonke også, hvordan 

de mindre velstillede familiers forbrug 
havde udviklet sig i perioden 1994 til 
2004. Denne undersøgelse blev publice-
ret i Nationaløkonomisk Tidsskrift 2009:2 
som ”Child well-being during a peri-
od with welfare reform – did children in 
poor families gain?”, der udgør grundla-
get for omtalen af de svageste børnefa-
miliers forbrug i kapitlet her.

Omtalen af starthjælpens beskæftigel-
sesmæssige og sociale betydning baserer 
sig på Lars Højsgaard Andersen, Hans 
Hansen, Marie Louise Schultz-Nielsen 
og Torben Tranæs (2009). Starthjælpens 
betydning for flygtninges levevilkår og be-
skæftigelse med det tilhørende nyheds-
brev, dateret juni 2009. Dette notat er 
senere opdateret og revideret som Duy 
T. Huynh-Olesen, Marie Louise Schultz-
Nielsen og Torben Tranæs (2011).

I 2010 udsendtes Signe Hald Ander-
sen (red.). Når man anbringer et barn. Bag-
grund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv.

Kapitel 16: Helbred, trivsel og overvægt

Fremstillingen baserer sig på Jens Bonke 
og Jane Greve (2010). Helbred, trivsel og 
overvægt blandt danskere med et tilhøren-
de nyhedsbrev, dateret december 2010. 
De to forskere byggede deres gennemgang 
af den historiske udvikling i overvægt på 
data fra Statens Institut for Folkesundhed.

Kapitel 17: Overblik

Kapitlet sammenfatter og perspektiverer 
bogens forudgående kapitler, og der er 
ikke anvendt anden litteratur her.

For læseren, der vil danne sig et yder-
ligere overblik over forskningen i RFF, 
anbefales det at besøge www. rff.dk.
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