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ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har gennem me-
re end 30 år publiceret en række undersøgelser af dan-
skernes tilværelse, og på det seneste har den udvidet ar-
bejdsområdet til at omfatte komparative undersøgelser 
af forholdene i udvalgte lande med fokus på socialt og 
økonomisk bæredygtige velfærdsstater.

I 2020 udsendte vi bogen Velfærdsstat og befolkning i 
Skandinavien. Træk af udviklingen siden 1960’erne. Som 
angivet med titlen gik vi i dybden med udviklingen af den 
skandinaviske eller universelle velfærdsstat i perioden, ef-
ter at det for alvor tog fart med udbygningen af velfærden.

I Velfærdsstat og befolkning i Danmark, Storbritannien 
og Tyskland søger vi nu at give en tilsvarende kompara-
tiv skildring af udviklingen i velfærdsstaterne i Danmark, 
Storbritannien og Tyskland, og hvad der målt på en række 
parametre karakteriserer og adskiller de tre lande. Læseren 
vil også få et indblik i, hvad der kendetegner danskerne, 
briterne og tyskerne, og hvilke træk der former tilværelsen 
i de tre lande. Hvordan de tre befolkninger bor, hvordan 
befolkningstallene har udviklet sig, hvordan borgerne ar-
bejder og uddanner sig, hvordan de beskattes, og hvordan 
de oplever de samfund, de lever i. 

I tidsrummet fra 1960 til 1990 er Tyskland primært 
afgrænset til Vesttyskland som repræsentant for den 
kontinentale velfærdsstat. DDR var således en stat, hvis 
eksistens var helt afhængig af Sovjetunionen og uden den 
demokratiske praksis, der er så definerende for velfærds-
stater af europæisk type. For at forstå forholdene i det gen-
forenede Tyskland vil der dog være lejlighedsvise nedslag 
i DDR-tiden. Storbritannien omfatter England, Skotland, 
Wales og Nordirland. Fremstillingen har karakter af aktu-
elt tidsbillede, og alle oplysninger er søgt ajourført, så de 
ligger så tæt på publiceringstidspunktet som muligt. For 
at læseren kan vurdere den aktuelle situation, er bogen 
samtidig rig på sammenligninger bagud i tid, der bliver 
givet med et perspektiverende sigte. OECD- og EU-gen-
nemsnit i en række figurer og tabeller gør det muligt at 
gennemføre bredere geografiske sammenligninger.

Ved udarbejdelsen af bogen vil jeg – ud over mine 
medforfattere, professor Grete Brochmann, Universi-
tetet i Oslo, ekstern konsulent Bent Jensen og fondens 

formidlingsansvarlige Bodil Wullum Nielsen – især takke 
forskningsprofessor i ROCKWOOL Fondens Forsknings-
enhed Lars Højsgaard Andersen, der har kommenteret 
kapitel 12 om kriminalitetsudviklingen i de tre lande, samt 
studentermedarbejder Frederik Kølby Christensen, der 
har stået for udarbejdelsen af bogens figurer og tabeller, 
indsamlet en lang række statistiske oplysninger og udført 
datatjek. Desuden har Frederik læst og kommenteret 
manus. I ROCKWOOL Fonden har teknisk medarbejder 
Henrik Dahl bistået med indkøb af sekundær litteratur 
om bogens temaer, mens forskningsassistent Naeim 
Samandari har hjulpet med at fremskaffe artikler fra vi-
denskabelige tidsskrifter.

Som særlig sagkyndig i den tyske udvikling har 
Marc-Christoph Wagner, der er cand.scient.pol. fra Aar-
hus Universitet og Humboldt-Universität zu Berlin, og som 
igennem mange år har dækket nordeuropæiske forhold for 
tysk radio og tv ARD, ydet en særdeles vigtig indsats med 
vidende kommentarer til fremstillingen. Den samme tak 
skal rettes til forfatterne af bogen Storbritanniens historie 
fra Britannia til Brexit, cand.mag. Steen Christophersen 
og cand.mag. Lars Peter Visti Hansen som særlige sag-
kyndige i britiske forhold. Korrespondent Birgit Kristensen 
har kommenteret manus som den samfundsinteressere-
de testlæser.

I forhold til vores udgiver, Gyldendal Nonfiction ved 
forlagschef Michael Jannerup og produktionsansvarlig 
Astrid Tyge Nielsen, kan jeg konstatere, at den venlige, 
tålmodige og kompetente bistand, vi er vant til at modta-
ge derfra, også har gjort sig gældende ved produktionen 
af denne udgivelse. 

Fotograf Stig Stasig har i  2021 rejst i Danmark, Storbri-
tannien og Tyskland og taget fotos, der supplerer tekstens 
fremstilling af livet i de tre lande. Grafisk designer Kim 
Lykke har på den sædvanlige kompetente måde fået tekst 
og fotos til at virke sammen efter det layout, han på forbil-
ledlig vis udviklede til vores udgivelse om Skandinavien.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke ROCKWOOL Fonden 
med dens bestyrelsesformand Merete Eldrup og direktør 
Elin Schmidt for en altid stor og usvækket interesse for 
enhedens arbejde – også ved tilblivelsen af denne bog.

Forord

København, januar 2022
Jan Rose Skaksen
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1. De tre 

introduktion
afgrænsning og 

Kapitlet introducerer de tre velfærdsstaters 
udgangspunkt efter 1945, hvad der karakteriserer dem 
som velfærdsstater i dag, og giver et kort rids over, 
hvordan de har præsteret gennem de seneste 60 år på 
nogle centrale økonomiske og sociale mål.

nordvesteuropæiske
velfærdsstater: 
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AFGRÆNSNING OG INTRODUKTION

1.1. Indføring og geografisk afgrænsning
I bogen beskæftiger vi os ud fra et sammenlignende 
sigte med velfærdsstatens udformning og befolknin-
gens liv i bredere forstand i perioden fra 1960 til i dag 
i tre nordvesteuropæiske lande. Danmark er gennem 
bogen afgrænset til kongeriget Danmark minus Færø-
erne og Grønland. Storbritannien (Det Forenede Kon-
gerige Storbritannien og Nordirland) er afgrænset til 
England, Skotland, Wales og Nordirland.1 Tyskland var 
delt fra 1949 og frem til 1990, og i dette tidsrum er fo-
kus overvejende på Forbundsrepublikken Tyskland, i 
daglig tale Vesttyskland. Kun her var der en velfærds-
stat af vestlig karakter under et udfoldet demokrati.

Tilgangen er i høj grad empirisk. Vi søger at doku-
mentere udviklingen over tid og analysere ligheder og 
forskelle i dag. Det sker via en talmæssig belysning 
af en række temaer, der traditionelt er forbundet med 
analyser af velfærdsstater og befolkningers liv i disse. 
Gennem denne fremgangsmåde kommer vi måske nær-
mere en forståelse af de tre velfærdsstater end i mere 
generaliserende historiske eller politologiske arbejder.

Tilgangen i bogen er i 
høj grad empirisk.

Da de første år efter Anden Verdenskrig var defi-
nerende for velfærdsstatens udseende i 1960, indle-
des med en omtale af centrale træk ved udviklingen 
lige efter krigen. Efter 1945 blev stater, der tidligere 
havde haft en primært kontrollerende funktion i for-
hold til lov og orden og opretholdelse af den nationale 
sikkerhed, orienteret mod produktion og fordeling af 
trygheds- og velfærdsskabende ydelser til individer og 
husholdninger.2 I hvilken grad det skete, afhang i høj 
grad af, hvordan sociale grupperinger og deres poli-
tiske repræsentanter formåede at arbejde sammen.

1.2. Udviklingen i de første år efter Anden 
Verdenskrigs afslutning
Danmark var besat af det nazistiske Tyskland fra april 
1940 til maj 1945, hvor det politiske system blev beva-
ret intakt indtil august 1943. Det skete gennem en sam-
arbejdspolitik med besættelsesmagten, der antog ret 

vidtgående former. I de sidste krigsår formåede mod-
standsbevægelsen efter samarbejdspolitikkens sam-
menbrud at mobilisere en indsats mod besættelses-
magten, der betød, at Danmark blev anerkendt på de 
allieredes side ved krigsafslutningen i 1945. Antallet 
af faldne i modstandskampen var forholdsvis beske-
dent, og ødelæggelser på produktionsapparatet var 
begrænsede, selvom maskiner og udstyr var nedslidt 
efter fem besættelsesår. 

I foråret 1945 lykkedes det Frihedsrådet og de po-
litiske partier at sammensætte en regering, der ledte 
landet frem til det første valg efter krigen i oktober 
1945. Befrielsesregeringen fik lige mange ministre 
fra modstandsbevægelsen og de politiske partier, og 
retsopgøret antog ikke de voldelige former, som det 
gjorde i andre tidligere tyskbesatte lande. Fra oktober 
1945 genoprettedes det politiske og parlamentariske 
system fuldt ud, i første omgang med Venstre som det 
regeringsdannende parti.

I de følgende år fulgte en tilpasning til den nye 
verdensorden med USA og Sovjetunionen som de 
helt dominerende militære stormagter, hvor Danmark 
med medlemskab af NATO i 1949 placerede sig i den 
vestlige USA-ledede blok. 

Indenrigspolitisk fulgte landet en kurs med et sam-
arbejdende folkestyre uden de store politiske modsæt-
ninger og konflikter. De dominerende partier havde 
allerede i 1930’erne forladt en position som marke-
rede talerør for ensidige klasseinteresser for at blive 
folkepartier med en bred tilslutning blandt vælgerne. 
Centralt for udviklingen var en arbejderbevægelse 
med en høj faglig og politisk organisationsprocent, 
som formåede at indgå politiske forlig med skiftende 
partier i Folketinget.

Siden 1930’erne havde der været en stærk tradition 
for samarbejde mellem Socialdemokratiet og landbru-
gets partier. Fra 1960’erne blev denne reformpolitik ori-
enteret mod universelle velfærdsydelser, dvs. ydelser 
der uden særlige betingelser stod til rådighed for alle 
borgere, hvis de blev ramt af en social begivenhed. Det 
være sig i form af arbejdsløshed, invaliditet, sygdom 
eller alderdom. Omkring 1960 satte en økonomisk 
vækst ind, der gjorde det muligt for alvor at udbygge 
den universelle velfærdsstat, som den kort beskrives 
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i afsnit 1.3 og mere detaljeret i kapitel 7.
Under krigen ledede en samlingsregering med del-

tagelse af alle partierne den britiske krigsindsats med 
den konservative Winston Churchill som karismatisk 
premierminister og med en solid involvering af kom-
petente Labour-ministre i regeringen.3 

Storbritannien kom ud af verdenskrigen som en af 
de fire store sejrende magter, men med tab af uden-
landske tilgodehavender fra før krigen og med en 
tyngende udlandsgæld til USA. Denne gældskrise 
blev aktualiseret på et tidspunkt, hvor briternes ver-
densomspændende kolonisystem stod overfor afvik-
ling. Der var med andre ord ikke længere udsigt til en 
overførsel af værdier fra kolonierne til Storbritannien 
på samme niveau som tidligere.

Storbritannien kom 
ud af verdenskrigen 
som en af de fire store 
sejrende magter.

Anden Verdenskrig sled på hele den britiske befolk-
ning, og i løbet af krigsårene opstod et bredt folkeligt 
krav om politiske reformer, der skulle garantere en 
mere fintmasket social sikring og en økonomisk politik 
med vægt på fuld beskæftigelse. Visionen blev popu-
lært formuleret i ønsket om, at denne folkets krig blev 
efterfulgt af en folkets fred.4 Mentalitetsmæssigt viste 
der sig en radikaliseret opfattelse af forpligtelserne hos 
den til enhver tid siddende regering. Britiske regeringer 
skulle ikke længere alene garantere den personlige 
frihed, sørge for en vis adgang til uddannelse, garan-
tere den indre og ydre sikkerhed samt opretholde en 
minimal social sikring af de fattigste lag i befolkningen. 
I fremtiden skulle staten afværge sociale problemer og 
bekymringer i hele befolkningen.5

Resultatet blev dannelsen af en Labour-regering med 
absolut flertal i Underhuset efter en jordskredssejr ved 
det første valg efter krigen i sommeren 1945. På trods 
af de økonomiske udfordringer var der i befolkningens 
brede lag en forhåbning om et nyt liv frigjort fra vedva-
rende ledighed og absolut fattigdom med staten som 

en afgørende aktør ved denne frigørelse. 
Som det altdominerende arbejderparti har Labour 

gennem sin historie haft opslidende fløjkrige mellem 
venstreorienterede og mere traditionelle grupperinger. 
Årene frem til 1950 var i denne sammenhæng usæd-
vanlige, idet der var enighed i partiet om målsætnin-
gen for besiddelsen af regeringsmagten. I forhold til 
fagbevægelsen var der borgfred frem til omkring 1950.

Labour udfoldede et program med vægt på styring 
af økonomien gennem keynesianske instrumenter og 
nationaliseringer samt gennemførelsen af en reform-
politik udspændt over de væsentlige velfærdsområder 
sundhed, social sikring, bolig og uddannelse.

Frem til 1951, hvor De Konservative igen kom til 
magten, gennemførte Labour under Clement Attlee 
reformer, der skabte en velfærdsstat og førte til natio-
naliseringer af store dele af transportsektoren, energi-
forsyningen og nøgleindustrier i jern- og stålindustrien. 
Ved opbygningen af velfærdsstaten samlede interes-
sen sig om universelle forsikringsbaserede ydelser 
på et forholdsvist lavt niveau, som senere regeringer 
supplerede med markedsudbudte forsikrings- og op-
sparingsordninger. 

Udenrigspolitisk fulgte en stærk tilslutning til det 
nordatlantiske samarbejde med en vidtgående afhæn-
gighed af USA’s våbenteknologi. Storbritannien var med 
ved dannelsen af NATO, indledte tidligt sit eget atom-
våbenprogram og havde store forsvarsbudgetter, der 
blev vedligeholdt af koloniale ambitioner et stykke ind 
i 1950’erne. Omkostningerne ved oprustningen blev i 
1950-51 et tilbagevendende diskussionsemne i Labour, 
hvor en venstrefløj udkrystalliserede sig forstærket af, 
at opdriften i forsvarsbudgettet blev søgt sammenkob-
let med besparelser i det nationale sundhedsvæsen.6 

Denne splittelse i Labour mellem en traditionel 
højrefløj og en mere aktivistisk venstrefløj med støtte 
i dele af fagbevægelsen skulle med mellemrum bry-
de ud i de kommende år helt frem til 1980’erne. Den 
interne splittelse i partiet var også en af årsagerne til 
valgnederlaget i 1951.7

Den 8. maj 1945 markerer i tysk historie Stunde 
Null – nultimen – med den betingelsesløse kapitulati-
on, hvorfra et nyt afnazificeret Tyskland skulle bygges 
op.8 Den nation, der i 1871 var blevet samlet under 
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militaristisk, preussisk dominans, men også under en 
folkelig begejstring, var i 1945 besejret militært, politisk 
og moralsk.9 Den tyske stat eksisterede ikke længere, 
opsplittet som den var i en amerikansk, britisk, fransk 
og sovjetisk besættelseszone under militært styre, og 
de afgørende beslutninger blev i de følgende år truffet 
af disse magter.10 

Den 8. maj 1945 
markerer i tysk historie 
Stunde Null – nultimen 
– hvorfra et nyt 
afnazificeret Tyskland 
skulle bygges op.

Oprettelsen af de fire zoner var blevet aftalt mel-
lem USA, Storbritannien og Sovjetunionen på Jalta 
Konferencen i februar 1945, og zonerne fulgte i en 
vis udstrækning grænserne fra før Tysklands samling 
i 1871. Frankrig var i udgangspunktet ikke tiltænkt en 
besættelseszone, men blev tildelt en, der blev skåret 
ud af den britiske og amerikanske zone af hensyn til 
behovet for at have en kontinental besættelsesmagt 
inkluderet.11 Inddelingen blev ratificeret på Potsdam 
Konferencen i juli-august 1945 og var alene tiltænkt 
administrative formål, idet de allierede i første omgang 
sigtede mod genetableringen af et udelt, men perma-
nent svækket Tyskland.

Det totale tyske sammenbrud springer i øjnene i alle 
væsentlige forhold: Til forskel fra efter Første Verdens-
krig var Tyskland blevet nedkæmpet på alle fronter, og 
størstedelen af de militære stridskræfter befandt sig i 
fangenskab. Endvidere: Efter Første Verdenskrig bestod 
det Tyske Rige fortsat, og Tyskland havde stadig en re-
gering. Efter Anden Verdenskrig besatte sejrherrerne 
hver en afkrog af Tyskland og udøvede den absolutte 
magt.12 Genopbygningen, indretningen af det politiske 
og økonomiske system samt afnazificeringen lå i de 
første år fuldstændig i hænderne på de allierede, og 
de havde aftalt en besættelse på ubestemt tid, indtil 

der kunne indgås en tilfredsstillende fredsaftale med 
et demokratisk og afmilitariseret Tyskland.13 Blandt for-
skellene mellem 1918 og 1945 var også det nazistiske 
Tysklands uafviselige forbrydelser mod menneskehe-
den, ligesom Tyskland entydigt kunne tildeles ansvaret 
for krigsudbruddet i september 1939, hvor ansvaret 
for udbruddet af Første Verdenskrig var mere uklart. 
I 1945 var Tyskland hadet og tyskerne betragtet som 
af natur onde og ladet med skyld.

I 1945 var Tyskland 
hadet og tyskerne 
betragtet som af natur 
onde og ladet med 
skyld.

Forbrydelserne mod menneskeheden og overtræ-
delserne af krigens regler var så gruopvækkende, at de 
initierede moralfilosofiske overvejelser om begrebet 
det onde. Den tyske filosof og kulturkritiker Hannah 
Arendt, der selv som jøde og antinazist var flygtet fra 
rædslerne i Tyskland for at ende i New York, udgav i 
1953 bogen The Origins of Totalitarianism. Her tog 
hun et begreb fra Kant – den radikale ondskab – op 
til fornyet fortolkning. Hvor den radikale ondskab hos 
Kant afspejlede en ukontrolleret selvinteresse i kon-
flikt med moralen, så Arendt den radikale ondskab 
som systemisk i totalitære regimer som nazismen og 
stalinismen, hvor mennesket er berøvet enhver form 
for selvstændig mening. Denne 1900-tallets nye form 
for ondskab kommer ifølge Arendt ikke ud af selvinte-
resse, men for at forstærke den totalitære kontrol.14

Et mindretal af tyskerne var efter krigen optaget af 
skyldsspørgsmålet, men for flertallet var det en umulig 
proces at anerkende, at alle lidelserne var forgæves. 
De vesttyske politikere måtte på den ene side overbe-
vise omverdenen om, at de nazistiske strukturer var 
nedkæmpede, og på den anden side måtte de søge 
at integrere tyskerne med deres nazistiske baggrund i 
det nye system. Overfor massen af smånazister afstod 
man altså fra afstraffelse.15
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Den tyske afmagt, retsløsheden og umyndiggørel-
sen blev understreget af knap 12 millioner fordrevne 
tyskere fra Østpreussen og Sudeterlandet og fordrevne 
etniske tyskere fra østeuropæiske lande samt andre 
millioner af tidligere koncentrationslejrfanger og ar-
bejdere fra tidligere tyskbesatte lande. Disse menne-
sker var i en evig jagt på husly og mad i udbombede 
byer. Økonomien var i ruiner og tenderede mod en 
regression til en naturalieøkonomi med en florerende 
sortbørs, der over lange stræk blev iltet af madratio-
ner under eksistensniveauet. Samme tilstand af ruin 
gjaldt infrastrukturen.

Sejrherrerne overdrog alle områder øst for floderne 
Oder-Neisse til Polen og Sovjetunionen, og Tyskland 
blev frataget anneksionerne fra slutningen af 1930’erne 
og fra Anden Verdenskrig. I areal drejede afståelserne 
fra det tyske rige sig om en fjerdedel af Tyskland fra 
før 1939.16 Den tidligere hovedstad Berlin lå før 1945 
i midten af Tyskland. I 1945 havnede metropolen i 
udkanten med knap firs km til den polske grænse.17 
Det eksplicitte mål for de fire besættelsesmagter var, 
at Tyskland aldrig skulle kunne genrejse sig som en 
militær trussel mod Europa.18 

Denne tilværelse som en isoleret og forhadt nation 
skulle imidlertid ændre sig i de kommende år i tilknyt-
ning til eskaleringen af en kold krig mellem USA og 
Sovjetunionen. Allerede under Anden Verdenskrig og 
på Potsdam Konferencen havde der været fuldtonede 
uenigheder mellem de allierede, og gennem 1946 og 
47 bevægede de to blokke sig mod stadig stærkere 
spændinger. I 1946 konstaterede Churchill i en tale, 
at et jerntæppe havde sænket sig over Europa, og Tru-
man-doktrinen fra foråret 1947 erklærede, at det var 
USA’s politik at støtte frie folk, som gjorde modstand 
mod forsøg på underkastelse under væbnede mino-
riteter eller ydre pres.19 

De tiltagende spændinger krævede fortsat militær 
tilstedeværelse fra britisk og amerikansk side, og som 
besættelsesmagter var de ifølge folkeretten forpligtede 
til at opretholde forsyningen med fødevarer til den ty-
ske befolkning. Besættelsen var med andre ord stærkt 
ressourcekrævende, hvilket især var et problem for de 
britiske politikere. Der var derfor kraftige incitamenter 
til at genetablere det økonomiske liv i de vestlige be-

sættelseszoner for at lette ressourcetrykket fra besæt-
telsen på de vestlige magter samt etablere et politisk 
system, der sikrede mest mulig politisk stabilitet. Et 
forarmet og politisk destabiliseret Vesttyskland kunne 
være åbent for en kommunistisk magtovertagelse, og 
der var et udtalt behov for at etablere en stødpudezone 
mellem øst og vest.

I juni 1947 blev den britiske og amerikanske zone 
lagt sammen for at styrke det økonomiske samarbej-
de i zonerne, og i samme måned blev Marshallplanen 
annonceret med tilbud om store lån til de europæiske 
lande, der tilsluttede sig hjælpen, herunder Vesttysk-
land. Da også Frankrig accepterede hjælpen, fulgte en 
sammenlægning af den franske zone med den britisk/
amerikanske.20

Vesttysklands modtagelse af Marshallhjælp fra 
1948 og frem til begyndelsen af 1950’erne medførte 
en kapitalindsprøjtning og overførsel af amerikansk 
teknologi. Mere afgørende var imidlertid en de facto 
deling i to tysklande, da Sovjet afviste at lade Østzonen 
modtage hjælpen. 

En amerikansk gennemført pengeombytning i 1948 
uddybede modsætningerne, og en deling af Tyskland 
var nu kun et spørgsmål om tid. Ombytningen, hvis 
mastermind var den senere tyske økonomiminister 
og kansler Ludwig Erhard, erstattede de gamle tyske 
mark – Reichsmarken – med D-marken til en lav kurs. 
Som en del af pengeombytningen blev markedet sat 
fri. Maksimalpriser blev afviklet, og rationeringen af 
varer ophævet. Reformen, der erstattede en nærmest 
værdiløs valuta med en hård valuta, førte næsten umid-
delbart til en genopretning af forsyningen med varer 
og afviklingen af de sorte markeder, men gjorde som 
nævnt et fortsat samlet Tyskland umuligt. Sovjetuni-
onen reagerede på valutareformen ved at iværksæt-
te en blokade af vejtransporten fra Vesttyskland til de 
vestlige zoner i Berlin.

Mod øst blev konturerne af en økonomi og et poli-
tisk system efter sovjetisk forbillede samtidig tydelige 
i form af nationaliseringer af industrien, tvangsmæs-
sige jordreformer og undertrykkelse af oppositionelle 
kræfter. Allerede samme dag Hitler begik selvmord, 
havde Stalin sendt en klientadministration af tyske 
kommunistiske kadrer fra Moskva til Berlin. Histori-
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Figur 1.1. De fire besættelseszoner, 1945
Storbritannien besatte Nordvesttyskland op til grænsen til Danmark. Zonen inde-
holdt Ruhr-regionen med den betydningsfulde minedrift og stålproduktion. Frankrig 
besatte et område langs Rhinen ind mod Frankrig, hvor Saarland tilmed blev ud-
skilt som et autonomt område udenfor Forbundsrepublikken og i økonomisk union 
med Frankrig indtil 1957. Flaget med det hvide kors og de blå og røde felter var 

Saarlands flag fra 1947 til 1956. USA besatte det sydvestlige område, herunder 
Bayern med hovedstaden München. Sovjetunionen besatte den med rødt viste 
østlige del. Berlin blev delt mellem de fire magter. Østpommern, Schlesien og den 
østlige del af Brandenburg blev polsk, mens Østpreussen blev delt mellem Polen 
og Sovjetunionen. Kants gamle universitetsby, Königsberg, tilfaldt Sovjetunionen.

 User:52 Pickup, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons
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kere har diskuteret, om Stalin og Sovjetmagten havde 
manifesterede imperialistiske hensigter, eller om ud-
viklingen i Østzonen mere afspejlede, at den russiske 
besættelsesmagt alene havde erfaringer fra 1930’er-
nes Sovjetunionen, når det gjaldt opbygningen af et 
nyt samfund. Under alle omstændigheder tolkede 
amerikanske politikere og analytikere udviklingen 
derhen, at Sovjetmagten havde globale ambitioner, 
og at et forenet, revitaliseret Tyskland under sovjetisk 
kontrol i kombination med Sovjetunionens enorme 
militære ressourcer ville udgøre en farlig modstander 
med potentiale til at nedkæmpe USA i en eventuel ny 
væbnet konflikt.21

Mod øst blev kontu  rer 
ne af en økono mi og et 
politisk system efter 
sovjetisk forbillede 
samtidig tydelige.

Opgaven gik altså nu ud på at integrere Vesttyskland 
i den vestlige blok, styrke økonomien og på lidt længe-
re sigt opbygge et slagkraftigt vesttysk militær under 
vestlig kontrol, og politiske kræfter i Vesttyskland var 
parat til at deltage. De vestlige allierede havde allerede 
tilladt politiske partier på lokalt niveau fra sommeren 
1945, og der blev afholdt kommunale valg fra 1946. 
Herefter fulgte valg til de regionale landdage med det 
sigte, at de valgte skulle lave forfatningsudkast til deres 
respektive Länder.22 Selvom disse udkast blev kontrol-
leret af besættelsesmagten, er pointen alligevel, at et 
lokalt og regionalt politisk demokrati var ved at etable-
re sig fra 1946. Fagbevægelsen udviklede samtidig en 
stærk position, både institutionelt og organisatorisk, 
og blev en vigtig aktør i demokratiseringsprocesserne.

Rammerne for en selvstændig stat blev forelagt 
Ländernes ministerpræsidenter i 1948 af de allierede, 
hvorpå et parlamentarisk råd blev nedsat for i dialog 
med besættelsesmagten at udarbejde et forfatnings-
udkast for den kommende republik. Ved udarbejdel-
sen af udkastet vejede de historiske erfaringer med 

Weimarrepublikken og det nazistiske Tyskland tungt. 
Med en spærregrænse på to procent, mange små-

partier og konfliktparate yderfløje havde regerings-
dannelserne under Weimarrepublikken været usikre 
og med ofte ganske korte levetider. Med den nye for-
fatning blev spærregrænsen hævet til fem procent, 
og der blev indført såkaldt positiv parlamentarisme, 
hvor regeringen og kansleren ved en afstemning i For-
bundsdagen skulle have et flertal bag sig. 

Det var først med Hitler, at magten for alvor var ble-
vet centraliseret og monopoliseret, og en del af læren 
fra disse år var, at den nye forfatning skulle etablere 
en magtbalance mellem Länderne, hvis grænser som 
nævnt ofte gik tilbage til før Tysklands samling, og 
centralregeringen. Under arbejdet med forfatningen 
ønskede de vestlige allierede derfor at undgå en alt for 
centraliseret stat og bringe magten tættere på folket.23 
SPD (det tyske socialdemokrati), der siden partiets dan-
nelse havde tillagt staten en afgørende rolle i bevægel-
sen mod socialisme, ønskede en mere centraliseret 
regeringsmagt, mens CDU (Christlich-Demokratische 
Union) ønskede en endnu mere decentral struktur. 
Delstaterne – Länderne – har deres egne parlamenter, 
hvor de vedtager love indenfor deres egne kompeten-
cer.24 Dette gælder bl.a. undervisning, kultur og miljø.

For yderligere at skabe en kontrolmekanisme med 
den centrale statsmagt blev der indført et andet kam-
mer i form af Forbundsrådet. Medlemmerne af For-
bundsrådet udpeges af de enkelte Länders regeringer 
blandt regeringsmedlemmerne med repræsentation 
efter befolkningstallet. Desuden blev der oprettet en 
forfatningsdomstol, der på eget initiativ, eller gennem 
henvendelser fra borgerne, kan gennemføre tjek af, 
om den til enhver tid siddende regerings lovgivning 
er i overensstemmelse med forfatningen.25

Endelig blev betydningen af økonomisk stabilitet 
og sociale garantier betonet under udformningen af 
den såkaldt ”sociale markedsøkonomi”. Den økonomi-
ske uro og forarmelsen af store befolkningsgrupper 
under Weimarrepublikken havde været en væsentlig 
baggrund for den nazistiske magtovertagelse i 1933. 
Økonomisk vækst og forholdsvis lige levevilkår måtte 
derimod antages at kunne sikre befolkningens tilslut-
ning til demokratiet, og staten blev pålagt at sikre en 
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jævnt fordelt økonomisk fremgang i befolkningen.
Dette fokus på økonomisk og politisk stabilitet 

samt afbalancering af regionale og centrale politiske 
beslutningscentre kom til at danne rammen for meget 
af den senere udvikling.

I 1949 blev derpå oprettet et demokrati i form af 
Forbundsrepublikken Tyskland –  Bundesrepublik 
Deutschland – med Bonn som provisorisk hovedstad. 
Forbundsrepublikkens grundlov, der i forvejen var ble-
vet godkendt af Ländernes parlamenter, trådte i kraft 
i maj 1949. Forbundsrepublikkens forfatning betone-
de på baggrund af de historiske erfaringer individets 
retsstilling overfor staten, hvor det i grundlovens al-
lerførste paragraf hedder: ”Die Würde des Menschen 
ist unantast bar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (Menneskets 
værdighed er ukrænkelig. At agte og beskytte den er 
den statslige magts forpligtigelse)”.

Det første valg i 1949 til det vesttyske parlament – 
Forbundsdagen – resulterede i et knebent borgerligt 
flertal med Kølns tidligere borgmester fra CDU Konrad 
Adenauer som forbundskansler.26 Adenauer og CDU 
forfulgte et politisk program med vægt på Vesttysk-
lands fulde integration i den vestlige sfære. Det kom 
til udtryk ved deltagelsen i Det Europæiske Kul- og 
Stålfællesskab i 1951, Det Europæiske Atomenergi-
fællesskab i 1957, optagelsen i NATO i 1955 samt ikke 
mindst medvirken ved dannelsen af EF i 1957. 

Gennem deltagelsen i det vestlige samarbejde kunne 
Forbundsrepublikken på én gang søge at genvinde en 
accept af Tyskland og tyskerne efter krigens rædsler 
og styrke mulighederne for den vesttyske industri. Det 
nye tyske europasamarbejde med Vesttyskland som 
en ligeberettiget del af et integreret Vesteuropa blev 
fremstillet som et antinazistisk projekt i opposition til 
nazisternes planer om et raceopdelt Europa indret-
tet efter det tyske folks behov og interesser.27 Denne 
orientering mod vest og vestlige institutioner under 
Adenauer som kansler fra 1949 til 1963 og den videre 
politiske udvikling er nærmere omtalt i kapitel 6. Her 
skal blot konkluderes, at tiden under Adenauer var en 
periode, hvor tilliden til Vesttyskland og vesttyskerne 
i vidt omfang blev genopbygget og konsolideret, og 
hvor Forbundsrepublikken efterhånden opnåede en 

international anerkendelse på linje med andre vest-
europæiske lande.

I den østlige besættelseszone blev der i 1949 kort 
efter dannelsen af Forbundsrepublikken etableret 
en stat med træk efter sovjetmodellen, den såkaldte 
arbejder- og bondestat DDR – Deutsche Demokra-
tische Republik – med kommunisten Walter Ulbricht 
som generalsekretær. Staten blev ledet af Tysklands 
Socialistiske Enhedsparti – Sozialistische Einheits-
partei Deutschlands, SED. Berlin forblev udenfor de 
to statsdannelser og var fortsat besat af de fire be-
sættelsesmagter.28

Både Forbundsrepublikken og DDR hævdede at 
repræsentere det sande Tyskland, og de to tyske sta-
ter anerkendte ikke indbyrdes hinanden.

Både Forbunds
repu blikken og 
DDR hævdede at 
repræsentere det sande 
Tyskland.

SED opstod ved en sammenlægning af den østlige 
zones kommunistiske og socialdemokratiske partier 
i foråret 1946. Partisammenlægningen fandt sted på 
russisk initiativ med støtte fra de tyske kommunister 
i østzonen, og efter et par år transformeredes SED i 
marxistisk-leninistisk retning. Undersøgelser blandt 
socialdemokrater i Berlin viste en overvældende 
modstand mod sammenlægningen, og i vest afviste 
socialdemokraterne enhver tanke om en sammen-
lægning. Genopbygningen af DDR blev i den første 
tid hæmmet af, at de sovjetiske tropper demonterede 
dele af produktionsapparatet som led i krigsskades-
erstatningen, og en planøkonomi indfaset fra 1948 
hindrede en velstandsstigning på linje med den, vest-
tyskerne oplevede.29 

Forbundsrepublikken fik gradvist væsentligt mere 
indenrigspolitisk selvbestemmelse end DDR. Det po-
litiske projekt om en demokratisk og vestlig orienteret 
republik blev under skarp overvågning fra de vestlige 
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besættelsesmagter båret igennem af folkepartierne 
CDU i samarbejde med partiets bayerske søsterparti 
CSU (Christlich-Soziale Union) og Det Tyske Social-
demokrati (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, 
SPD). Dertil kom det liberale Freie Demokratische 
Partei (FDP), der først indgik i alliance med CDU og 
senere med SPD. 

Et flertal i Forbundsdagen bestemte, hvem der blev 
forbundskansler, og indenrigspolitikken blev fastlagt 
i Bonn, mens der var begrænsninger i udenrigspoli-
tikken i forholdet til DDR og Østblokken.30 Hvem der 
blev SED’s generalsekretær – og dermed DDR’s le-
der – var bestemt af Moskva, hvis magt over DDR dog 
mindskedes over tid.

De to stater var afhængige af henholdsvis USA og 
Sovjet, når det gjaldt den eksterne sikkerhed, hvilket 
betingede en permanent indflydelseskanal for USA 
og Sovjetunionen frem gennem den kolde krig. Med 
et repressivt system var den indre sikkerhed i DDR 
desuden afhængig af de sovjetiske troppers tilstede-
værelse i landet. Det blev demonstreret i juni 1953, 
da der fandt en opstand sted som en reaktion mod 
forringede levevilkår og den politiske undertrykkelse. 
Her sikrede kun de sovjetiske kampvogne det sociali-
stiske enhedsparti SED’s fortsatte kontrol over DDR, 
hvilket var en erfaring, der kom til at sidde i de østtyske 
kadrer helt frem til opløsningen af staten. 

De to stater var 
afhængige af 
henholdsvis USA og 
Sovjet, når det gjaldt 
den eksterne sikkerhed.

I forlængelse af, at ca. tre millioner østtyskere for-
lod DDR frem til 1961, opførte den østtyske regering 
i august 1961 Berlinmuren, der stærkt begrænsede 
befolkningen i de to tysklande fra at interagere.31 Det 
var de unge og de bedst uddannede, der flyttede, 
inden Muren blev etableret, og DDR’s eksistens var 
reelt truet. Med Muren sikrede man for en tid DDR’s 

stabilitet, men ikke statens legitimitet i befolkningen.32

Vesttyskland blev medlem af NATO i 1955 med 
samtidig oprettelse af Bundeswehr, og DDR blev 
medlem af Warszawa-pagten senere samme år, idet 
de to stater blev frontlinjestater under den kolde krig. 
Begge søgte perfektion gennem økonomisk vækst og 
loyal tilslutning til deres systemer for at neddæmpe det 
særlige tyske stigma efter verdenskrigen. I vest som 
gode demokrater. I øst som gode kommunister. DDR 
mødte dog fortsatte økonomiske problemer med et 
produktionsapparat, der ikke kunne indfri befolknin-
gens efterspørgsel, selvom DDR næst efter Sovjetuni-
onen blev den mest betydningsfulde industrination i 
Østblokken.

Vesttyskland og DDR 
blev frontlinjestater 
under den kolde krig.

Den videre politiske udvikling i Forbundsrepublikken 
omtales i kapitel 6, og den økonomiske og erhvervs-
mæssige udvikling tematiseres i kapitel 13. Her skal 
blot rundes af: Mod slutningen af 1980’erne var fron-
terne mellem de to tysklande blødt op, og den østtyske 
økonomi havde allerede i nogen tid været afhængig af 
lånegarantier fra Forbundsrepublikken. Som et udtryk 
for den vaklende økonomi blev disse lån efterhånden 
overvejende brugt til afdrag og renter på gamle lån og 
subsidiering af dagligvarer. Efter omfattende demon-
strationer vendt mod det herskende socialistparti faldt 
Berlin-muren i 1989, og  genforeningen med Forbunds-
republikken kom i 1990. Sovjetunionens begyndende 
nedsmeltning og en mere åben holdning til et forenet 
Tyskland i den sovjetiske ledelse gav et mulighedsrum 
for en genforening. Med i forløbet var også en positiv 
holdning i USA til en tysk genforening og en tilsvarende, 
om end tøvende accept i Frankrig og Storbritannien.

Efter genforeningen flyttede Forbundsdagen fra 
Bonn til Berlin, og det tidligere DDR blev optaget i For-
bundsrepublikken som fem nye delstater plus det for-
enede Berlin, der indgik som Forbundsrepublikkens 16. 
delstat, idet disse delstater kollektivt kaldes Länder.33 
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Næsten ingen af DDR’s institutioner fortsatte. Stort 
set alt organiseredes efter samme mønster som i vest. 

Forbundsrepublikken havde allerede i løbet af 
1980’erne manifesteret sig som den helt centrale 
europæiske magt, og dette tiltog nu yderligere i tiden 
frem til årtusindskiftet. Tyskland er Europas økono-
misk stærkeste magt og omdrejningspunkt i politiske 
spørgsmål, der vedrører EU og i videre forstand kon-
tinentet frem til den polsk-russiske grænse.

Tyskland er 
Europas økonomisk 
stærkeste magt og 
omdrejningspunkt i 
politiske spørgsmål, der 
vedrører EU.
1.3. Danmark: den universelle velfærdsstat
Efter 1960 udviklede Danmark en velfærdsstat med 
universelle og efterhånden vidtgående rettigheder for 
borgerne i det sociale sikringssystem og i forhold til 
offentligt leverede serviceydelser på pleje-, sundheds- 
og uddannelsesområdet. Alene det at være borger i 
Danmark sikrede adgang til en lang række offentligt 
leverede serviceydelser og overførselsindkomster. 

Høje progressive skatter og en vidtgående omforde-
ling via overførselsindkomster førte til en internationalt 
set høj grad af lighed, der gav sammenhængskraft og 
bred tilslutning fra de forskellige sociale grupperinger. 
Den danske velfærdsstat sigter desuden mod at levere 
serviceydelser, der er så tidssvarende og af en sådan 
kvalitet, at det ikke kun er de dårligst stillede, der øn-
sker at gøre brug af dens tilbud. Herved sikres tilslut-
ningen til det politiske projekt fra de nye mellemlag af 
uddannede funktionærer. Indenfor politologi betegnes 
denne velfærdsstat som den universelle, socialdemo-
kratiske eller skandinaviske velfærdsstat.34

Efter 1960 udviklede 
Danmark en 
velfærdsstat, der 
betonede universelle 
og vidtgående sociale 
rettigheder.
1.4. Storbritannien: på vej mod velfærds-
staten efter Anden Verdenskrig og en ny 
konservativ retning i 1980’erne

I Storbritannien gennemførtes lige efter Anden Ver-
denskrig en række omfattende og indbyrdes sammen-
hængende socialpolitiske reformer, der indtil begyn-
delsen af 1970’erne blev fastholdt under en konsen-
sus mellem De Konservative og Labour som en særlig 
variant af den nordvesteuropæiske velfærdsstat. Ord-
ningerne erstattede et tidligere fragmenteret og be-
hovsprøvet system for tilvejebringelse af social sikring 
med rettighedsbaserede ydelser, og fokus i socialpo-
litikken forskød sig fra at have været rettet mod de fat-
tige til at omfatte befolkningens brede lag.

Reformerne blev forberedt af en statslig kommission 
under ledelse af den liberale nationaløkonom Sir William 
Beveridge. I The Beveridge Report on Social Insurance 
and Allied Services udgivet allerede før krigens afslut-
ning, i 1942, fremsatte økonomen forslag til en statslig 
organiseret nyordning af den sociale sikring fra vugge 
til grav samt forslag til et enstrenget skattefinansieret 
nationalt sundhedsvæsen, og dette papir blev det væ-
sentligste sociale dokument under krigen.35 I pressen 
blev det velvilligt omtalt som et socialpolitikkens Mag-
na Carta, og der blev fremsat krav fra førende politikere 
fra de tre store partier, De Konservative, De Liberale og 
Labour, om ”a British New Deal”.36

Tidsånden slog også stærkt igennem i titlen på Be-
veridges næste værk, som han udgav som privatperson 
og med privat finansiering: Full Employment in a Free 
Society. Begrebet ”den fulde beskæftigelse” blev noget, 
alle regeringer i Vesteuropa måtte forholde sig til efter 
Anden Verdenskrig, uanset hvilken type velfærdsstat 
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det enkelte land byggede op. I praksis blev det et mål 
for skiftende britiske regeringer frem til 1970’erne, at ar-
bejdsløsheden ikke måtte komme over en million ledige.37

Grundstammen i den sociale sikring skulle være et 
obligatorisk og statsligt organiseret forsikringssystem. 
Til dette system skulle alle i den arbejdsdygtige alder, 
med undtagelse af gifte kvinder, indbetale ensartede 
bidrag. I tilfælde af behov for en social ydelse var udbe-
talingerne ens for alle borgere – flat-rate benefits – idet 
de dog blev tilpasset de familiemæssige omstændig-
heder, fx om der var tale om en enlig eller et ægtepar 
og antallet af børn i familien. 

Grundydelsen var 
ens for alle britiske 
statsborgere – såkaldte 
flat-rate benefits.

Da Beveridge lagde vægt på, at staten ikke måtte 
svække den enkeltes ansvar for sit eget liv, og at der 
ikke skulle ske en omfattende overførsel af indkomster 
fra det ene sociale lag til det andet, skulle de sociale 
ydelser ifølge forslaget kun være tilstrækkelige til at 
sikre en “tålelig eksistens”. I og med at alle betalte til 
ordningen, måtte bidragene bygge på, hvad de fattigste 
kunne klare at indbetale. At sikre sig en fortsat høj leve-
standard i tilfælde af en social begivenhed var derfor 
stadigvæk borgerens egen opgave gennem opsparing 
og frivillige forsikringer udbudt på det private marked. 
Herudover skulle alle borgere garanteres fri adgang til 
de grundlæggende omsorgs- og sundhedstjenester. 

Reformarbejdet blev indledt før valget i juli 1945 
af parlamentet, der med the Family Allowances Act 
indførte et børnebidrag for familiens barn nr. 2 og 
efterfølgende børn. Omkring ti procent af børnene i 
Storbritannien led af fejlernæring, og ydelser betalt 
ud til barnets mor kunne have en stor effekt.

Labour havde gennemført en valgkamp med etab-
leringen af velfærdsstaten som det helt overordnede 
og gennemgribende omdrejningspunkt, og regeringen 
gik efter valgsejren i juli 1945 videre med projektet 
stærkt inspireret af Beveridges tanker.

The National Insurance Act af 1946 introducerede 
flat-rate benefits til forsikrede, der ramtes af en soci-
al begivenhed. Alle i arbejdsstyrken skulle indbetale 
ugentlige bidrag til ordningen og var berettiget til at 
modtage ydelser på et socialt acceptabelt eksistens-
minimum som fx arbejdsløshedsunderstøttelse, enke-
pension, barsels- og sygedagpenge og alderspension. 
Dertil kom begravelseshjælp.38 Da nogle borgere uden 
tilknytning til arbejdsmarkedet ikke kom ind under 
The National Insurance Act, gennemførtes med The 
National Assistance Board i 1948 en sikring af disse 
mennesker. 

Med National Health Service Act (NHS) af 1948 blev 
der etableret en offentlig sygesikring med skattefinan-
sieret læge, tandlæge og sygehus samt med tilskud ved 
besøg hos optiker. Praktiserende læger og tandlæger 
var fortsat selvstændige operatører, men fuldt integreret 
og betalt af det nationale system. Labour-regeringen 
engagerede sig endvidere i byggeri af flere og sundere 
boliger, forbedringer af uddannelsesvæsenet, en aktiv 
regionalpolitik, nationaliseringer og statslig styring af 
økonomien for at undgå betydende ledighed og der-
med sikre det finansielle grundlag for velfærdsstaten.

Nogle iagttagere hævdede, at Storbritannien havde 
gennemlevet en fredelig socialistisk revolution. Analy-
sen var imidlertid langtfra berettiget, selvom resultatet 
i form af en britisk velfærdsstat gav en fintmasket og 
koordineret social sikring, og selvom den nye britiske 
model var det mest dristige forsøg i Nordvesteuropa 
på at skabe en velfærdsstat lige efter krigen. 

Med de lave ydelser i det sociale sikringssystem 
var mellemlagene fortsat motiveret til at tegne mar-
kedsudbudte forsikringer og pensionsordninger. I 
sundhedsvæsenet overlevede de betalingsorientere-
de aktiviteter i form af privat praktiserende læger med 
adgang til at købe sig ind i senge på sygehusene, og 
reformerne gjorde ikke op med privat- og kostskoler til 
overklassen. I praksis påtog den britiske velfærdsstat 
sig ganske vist en omfordeling af indkomster, men den-
ne omfordeling var efter nogle år relativt mindre end 
i den skandinaviske og tyske model,39 og reformerne 
ændrede ikke det britiske samfunds stærke opdeling 
i sociale klasser. Nationaliseringerne gav heller ikke 
plads til øget medarbejderindflydelse, idet de eksiste-
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rende ledelsesforhold forblev uændrede.40

I de kommende år blev velfærdssystemet gradvist 
omarbejdet uden at blive grundlæggende ændret, men 
med mere vægt på muligheden for at tegne tillægs-
forsikringer, der kunne forhindre store indkomsttab i 
tilfælde af en social begivenhed og sikre en statusbe-
varende levestandard gennem dette frivillige supple-
ment til den obligatoriske ordning.

1980’erne under Margaret Thatcher blev et vende-
punkt i britisk socialpolitik og mønstre for omfordeling 
via staten, hvor det blev den velhavende del af befolk-
ningen, der profiterede af reformerne. Ændringerne 
af den sociale sikring var således en central del af 
Thatcher-regeringens neoliberale opgør med arven 
efter Attlee og Labours første regeringsperiode efter 
krigen. 

Et af midlerne var skattereformer, der begunstige-
de de velstillede lag i befolkningen. Trækprocenter og 
marginalskatter blev sat ned med det sigte at stimulere 
erhvervslivet og formuedannelsen. Det tabte provenu 
blev kompenseret ved stigende forbrugsafgifter, mom-
sen steg dramatisk, og borgernes bidrag til de sociale 
forsikringsordninger blev sat væsentligt op.41 Samtidig 
blev omfanget af skattefradrag for renter af gæld i fast 
ejendom væsentligt forøget, og der blev gennemført 
betragtelige besparelser i den sociale sikring.

Flere forskere placerer den britiske velfærdsstat 
med dens tiltagende vægt på markedsudbudte ydel-
ser, hvor borgeren selv har ansvaret for en dækkende 
social sikring, indenfor den såkaldte liberale velfærds-
model, der i mere rendyrket form findes i USA.42 Hvor 
den britiske velfærdsstat står i dag, og hvor eventuel-
le knæk i udviklingen manifesterede sig, vil vi søge at 
belyse gennem bogens empiriske kapitler.

1.5. Tyskland: den kontinentale velfærdsstat
Vesttyskland havde trods afhængigheden af USA en 
relativt vidtgående selvbestemmelse i indenrigspo-
litikken efter etableringen af Forbundsrepublikken. 
Forbundsrepublikken vendte sig næsten umiddelbart 
mod en videreudvikling af en velfærdsmodel fra lan-
dets tidligere historie i form af, hvad der i dag betegnes 
som den kontinentale eller centraleuropæiske model.

Modellen har rødder tilbage i tiden lige efter Tysk-

lands samling. I 1880’erne oprettedes for industriens 
arbejdere sociale sikringssystemer, der omfattede syg-
dom, arbejdsulykker, invaliditet og alderdom. Udgifterne 
til sygesikring, der var obligatorisk for alle arbejdere, 
blev dækket dels af arbejderne selv, dels af bidrag fra 
arbejdsgiverne. Alderspensionerne blev finansieret 
af obligatoriske bidrag fra arbejdere og arbejdsgivere 
suppleret med statslig finansiering. 

Senere blev ordningerne udvidet til også at dække 
en række funktionærgrupper.43 Ved pensionering stod 
udbetalingerne i forhold til, hvad der var blevet indbe-
talt, idet funktionærerne modtog de højeste pensioner. 
Dette relativt bredt dækkende system for arbejdsstyr-
ken blev under Weimarrepublikken tilføjet en offentligt 
reguleret arbejdsløshedsforsikring i 1927. 

Den sociale sikring skulle altså tilgodeses gennem 
borgernes deltagelse på arbejdsmarkedet via tvungne 
ordninger med et forsikringsprincip. I et sådant system 
sker der primært en omfordeling over livsforløbet, 
mens omfordeling mellem forskellige socialgrupper 
er mindre betydende.

Ud fra disse principper udelukkede den tyske mo-
del indtil midten af 1950’erne næsten halvdelen af 
befolkningen uden tilknytning til arbejdsmarkedet fra 
veldefinerede pensionsrettigheder, når de nåede pen-
sionsalderen.44 Siden er relativt flere borgere kommet 
ind under ordningen som følge af en øget kvindelig 
beskæftigelsesfrekvens og af, at de obligatoriske ord-
ninger blev udvidet til at omfatte alle erhvervsgrupper. 
Mod midten af 1990’erne nåede man en dækningsgrad 
omkring 75 procent, dvs. at tre ud af fire havde udsigt 
til veldefinerede pensionsrettigheder, når de nåede 
pensionsalderen.45

Systemet insisterede 
på, at sociale behov 
skulle tilgodeses 
gennem borgernes 
deltagelse på 
arbejdsmarkedet.
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I den kontinentale model er løsningen af sociale 
spørgsmål foruden til arbejdsmarkedet knyttet til fa-
milien, der tager over i mange tilfælde af social nød. 

Ved siden af de arbejdsmarkedsbetingede pensi-
oner findes et sekundært offentligt system. Her ydes 
hjælp på et lavere niveau til mennesker uden tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet, som ikke har anden mulighed 
for forsørgelse. Der er adgang til kontanthjælp på et 
relativt lavt niveau og boligstøtte til borgere uden en 
arbejdsmarkedshistorik. 

Forud for genforeningen med DDR blev det i maj 
1990 aftalt, at det vesttyske social- og pensionssystem 
gradvist skulle indføres i det østtyske område. Efter-
hånden skulle der opstå lige og ensartede vilkår på 
det sociale område i vest og øst.

Ordningernes grundprincipper er blevet fastholdt 
under så forskellige statsdannelser som Det Tyske Ri-
ge, Weimarrepublikken, Det Tredje Rige og senest For-
bundsrepublikken.46 Alligevel kom der nogle væsentlige 
modifikationer efter etableringen af Forbundsrepublik-
ken, hvor CDU/CSU havde regeringsmagten frem til 
1969, i nogle år i koalition med de liberale og fra 1966 
til 1969 i koalition med SPD. 

I 1957 gennemførtes en pensionsreform, der mo-
dificerede principperne for pensionssystemet og var 
den vigtigste udbygning i 1950’erne af den tyske vel-
færdsstat. Alderspensionerne blev sat væsentligt op, 
og pensionerne blev koblet til lønudviklingen, så de 
ikke tabte værdi relativt til lønindkomsterne.47 Målet 
var at forhindre en væsentlig indkomstnedgang ved 
pensioneringen, idet reformen rettede sig mod de er-
hvervsaktive. Pensionisterne skulle således ikke længere 
møde egentlig fattigdom, når de forlod arbejdsmarke-
det. For det andet blev sondringen mellem funktionæ-
rer og arbejderes pensionsrettigheder jævnet ud, så 
der ikke længere var de store forskelle mellem de to 
grupper, når de forlod arbejdsmarkedet. Ændringer-
ne, der blev gennemført med tilslutning fra socialde-
mokraterne, medvirkede til at sikre CDU-regeringen 
et absolut flertal ved det første valg efter reformerne.

Agenda 2010 fra begyndelsen af det nye årtusind 
var en anden af de store reformer af den tyske velfærds-
stat udformet af en rød-grøn-koalition i en periode med 
høj arbejdsløshed og voldsomme underskud på de 

offentlige budgetter efter optagelsen af det tidligere 
DDR i Forbundsrepublikken. 

Med reformerne blev det lettere for virksomhe-
derne at oprette midlertidige job, arbejdsanvisningen 
blev reformeret og effektiviseret, idet aktivering skul-
le sætte ind tidligt i arbejdsløshedsforløbet. Samtidig 
blev perioden på fuld arbejdsløshedsunderstøttelse 
kraftigt reduceret, det blev mindre attraktivt at leve på 
bistandshjælp, langtidsarbejdsløse fik nedsatte takster, 
og pensionsalderen blev sat op, mens folkepensionen 
blev sat ned, og arbejdsgivernes bidrag til tvungne so-
ciale ordninger nedjusteret. Dertil kom nedsatte skat-
ter både i bunden og toppen af indkomstfordelingen.

1.6. Velfærdsstaten over tid:   
udfordringer og ændringer
Bogen vil nu undersøge, om og i givet fald hvor langt 
der fortsat er adskillende særtræk ved de tre nord-
vesteuropæiske nationer med i udgangspunktet hver 
deres model for indretning af en velfærdsstat. Det vil 
ske gennem kapitler, der tager forskellige aspekter af 
dagliglivet op med fokus på velfærdsstaten og dens 
betydning: demografien, indvandringen, levevilkåre-
ne, den offentlige sektor, erhvervslivet, tidsanvendel-
sen, dagligdagen i familien, det politiske liv, uddan-
nelsesforhold etc. 

Kapitlerne vil dels beskrive de mere langsigtede 
tendenser, dels gøre status for situationen i dag. Bogen 
indleder sin gennemgang i begyndelsen af 1960’er-
ne og slutter i 2020. Set over en periode på 60 år har 
de tre stater været udsat for betydelige udfordringer, 
der periodisk har antaget karakter af egentlige kriser. 

Dansk økonomi led af betydelige strukturelle pro-
blemer fra midten af 1970’erne, der førte til omfattende 
ændringer i de to følgende årtier med fastkurspolitikken 
i 1980’erne og arbejdsmarkedsreformer i 1990’erne. 
Reformlinjen er fortsat i det nye århundrede med re-
former af pensionsalder, efterløn og beskatning. 

Tilsvarende blev den britiske økonomi ramt af en 
vedvarende krise i 1970’erne og endnu mere i de første 
år af 1980’erne. Krisen forstærkede en igangværende 
afvikling af klassiske industrielle styrkepositioner og 
blev søgt imødegået gennem en reform af konjunktur- 
og socialpolitikken med negativ påvirkning af beskæf-
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tigelsen. Ledigheden var derefter vedvarende høj i et 
omfang, der i væsentlig grad påvirkede de offentlige 
udgifter under Margaret Thatcher. 

Tysk økonomi løb ind i stagnation, begyndende 
massearbejdsløshed og store underskud på stats-
budgettet ved midten af 1990’erne. Denne udvikling 
var overvejende et resultat af omkostningerne ved 
genforeningen med DDR i 1990, der nødvendiggjorde 
massive investeringer i infrastruktur og store overfør-
selsindkomster til borgerne i det tidligere DDR, men 
også en stiv og fastlåst struktur på arbejdsmarkedet 
havde betydning. 

Med særlige nationale problemer og særlige nationale 
muligheder er det indlysende, at bogen ikke beskæfti-
ger sig med et statisk fænomen, der har gennemlevet 
så lang en periode med uændrede velfærdsstater. De 
tre lande har hver især haft deres særlige løsninger 
indenfor de forskellige rammer for deres modeller. 
Fælles er imidlertid, at velfærdsstaten som sådan i de 
tre lande har vist sig tilpasningsdygtig.

De følgende oversigtsfigurer gengiver centrale træk 
ved udviklingen gennem 50 år: En betydelig økonomisk 
vækst, der dog bevæger sig på forskellige niveauer og 
med tilbageslag målt ved svingninger i især ledighe-
den. Dertil kommer betydelige forskelle i skattetrykket 
og forskelle i ulighed. For yderligere at kvalificere sam-
menligningen bringes stedvist OECD-gennemsnit og 
gennemsnit for Vesteuropa.

Figur 1.2 viser den økonomiske udvikling målt 
som et købekraftskorrigeret BNP pr. indbygger i faste 
2015-US-dollar. Data, der ikke er vist i figuren, og som 
er behæftet med nogen usikkerhed, antyder, at det 
østtyske BNP pr. capita lige før genforeningen lå på 
knap 50 procent af det vesttyske niveau. 

Det fremgår, at det danske BNP pr. capita lejligheds-
vist er nede på det tyske niveau, men generelt ligger 
en anelse over og væsentligt over det britiske niveau. 
Oliekrisen i 1973 med virkninger i de følgende år fik 
de største konsekvenser i Danmark og Storbritannien. 
Finanskrisen ramte alle tre lande hårdt, men Tyskland 
rejste sig hurtigst. COVID 19-krisen rammer igen alle 
tre lande hårdt, idet Storbritannien i tilknytningen til 
Brexit kommer værst ud af forløbet. Mest bemærkel-
sesværdigt er det, at Storbritannien over lange stræk 

kun er på niveau med OECD-gennemsnittet for i 2020 
at ende marginalt under dette.

Mere overordnet ses for alle tre lande en solid øko-
nomisk vækst over de 50 år, selvom der konsekvent er 
en betydelig forskel i velstand mellem Danmark og Tysk-
land på den ene side og Storbritannien på den anden.

Figur 1.3 viser, hvordan strukturelle og konjunktu-
relle forhold har påvirket ledigheden siden 1970. For 
at styrke sammenligneligheden bagud i tid anvendes 
igen OECD-data. Alle tre lande har haft perioder med 
høj ledighed, og en generel erfaring er, at traditionel 
keynesiansk krisepolitik ikke længere var en mulighed 
efter midten af 1970’erne.

Keynesiansk krisepolitik 
var ikke længere en 
mulighed efter midten 
af 1970’erne.

Danmark har siden 1970 haft perioder med en høj 
ledighed, fx i begyndelsen af 1980’erne og 90’erne. Stor-
britannien gennemlevede en periode med ledighed fra 
slutningen af 1970’erne, der brød med ambitionerne 
om aldrig at komme over en million ledige, og ledig-
heden nåede nye højder under Thatcher i 1980’erne. 
Tyskland havde fra midten af 1990’erne og ti år frem 
en periode med uventet høj ledighed, der bl.a. havde 
baggrund i økonomiske problemer efter genforeningen 
af de to tysklande og en stivhed i organiseringen af det 
tyske arbejdsmarked. Ved udgangen af perioden har 
alle tre lande igen lave ledighedstal, og især Storbri-
tannien og Tyskland nærmede sig fuld beskæftigelse, 
inden pandemien brød ud.

Uligheden måles ofte via den såkaldte Gini-koefficient. 
Her betragter man den samlede indkomstmasse, som 
er summen af alle personers indkomst for den befolk-
ning, man nu er interesseret i. Koefficienten kan ligge 
mellem nul og en. I en helt lige indkomstfordeling, vil 
Gini-koefficienten være nul. Jo mere ulige fordelingen 
er, desto større vil Gini-koefficienten være. Værdien  en 
opstår, hvis én person får hele indkomsten. 

Som regel beregnes Gini-koefficienten på bag-
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Figur 1.2.  BNP pr. indbygger i 2015-dollars, 1970-2020, købekraftsjusteret

Figur 1.3.  Ledighed blandt 15-64-årige, 1970-2020
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Note: Tyskland er samlet Tyskland igennem hele perioden. Tallene er direkte fra OECD – sammenlignelige data for Vesttyskland har ikke været tilgængeli-
ge. Ved at sætte niveauet i DDR til niveauet i Forbundsrepublikken er der ganske givet tale om, at det samlede niveau estimeres for højt. Vi kan dog alene 
angive retningen og ikke den eksakte procentuelle korrektion.

Note: Tyskland er Vesttyskland til og med 1990. Databrud i 1984 skyldes overgang til, at der kun tælles 15-64-årige arbejdsløse og ikke alle arbejdsløse i 
tælleren i brøken, som der er gjort før 1984.  
Kilde: OECD.
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grund af indkomsterne efter beskatning, hvilket og-
så er tilfældet i figur 1.4, der opgør beregningen for 
husholdningerne. Data tager derfor højde for, at de 
enkelte husholdninger har forskellige forsørgelses-
forpligtelser, idet indkomsterne er ”ækvivalerede”, se 
nærmere i noten til figuren.

Fremstillingen viser udviklingen fra 1980 til 2019 i 
de tre lande. Historiske og aktuelle data viser, at stort 
set alle højtudviklede samfund i nyere tid ligger med 
en Gini-koefficient mellem ca. 0,2 og 0,4. USA og Japan 
havde eksempelvis en koefficient på henholdsvis 0,38 
og 0,32 i 2013. Efter historisk lave niveauer omkring 
1980 steg uligheden i Vesteuropa generelt. I figuren er 
således også indtegnet et gennemsnit for Vesteuropa. 

Det ses, at uligheden fortsat i gennemsnit er større 
i Vesteuropa samt i Storbritannien og Tyskland end i 
Danmark, selvom uligheden har været stigende gennem 
de seneste næsten 25 år. Den universelle velfærdsstat 
med universelle ydelser på et internationalt set højt 
niveau og omfordelende skatter modvirker til dels sti-
gende ulighed i indkomster erhvervet på arbejdsmar-
kedet og gennem besiddelse af ejendom og kapital. 

For Storbritannien kan der iagttages en markeret 
vækst i uligheden fra begyndelsen af 1980’erne og 
indtil 1990 efterfulgt af stagnation frem til år 2000, 
hvor uligheden pludselig springer i vejret. Derefter 
ses en faldende ulighed, hvor faldet fortsætter efter 
finanskrisen, dog afbrudt af en fornyet stigning fra 
2013. I Tyskland sætter en langsigtet tendens til øget 
ulighed ind i anden halvdel af 1990’erne, der fortsæt-
ter stigningen efter reformer af arbejdsmarkedet og 
socialpolitikken i første halvdel af 00’erne, hvilket pla-
cerer Tyskland med en ulighed på niveau med gen-
nemsnittet for Vesteuropa.

Figur 1.5 viser udviklingen fra 1965 til 2019 i skatte-
trykket defineret som skatternes andel af BNP. Figuren 
afdækker med andre ord, hvordan velfærdsstaterne 
blev finansieret fra midten af 1960’erne og frem. 

Det fremgår, at en stærkere omfordelende stat som 
den danske havde højere stigningstakter i skattetrykket 
i velfærdsstaternes formative år end de to andre stater. I 
slutningen af 1980’erne når skattetrykket et loft, hvorpå 
det holder sig perioden ud, idet det danske skattetryk 
permanent ligger over skattetrykket i de øvrige lande, 

i 2019: 7,5 procentpoint over det tyske skattetryk og 
13,4 procentpoint over det britiske. Sammenholdes 
figur 1.2 med figur 1.5, fremgår det imidlertid, at et 
højt skattetryk ikke nødvendigvis er en hæmsko for 
høje økonomiske vækstrater.

1.7. Sammenfatning: globaliseringen og 
velfærdsstaten
Med globaliseringen er det blevet sværere at fasthol-
de en national styring af konjunktur- og strukturpoli-
tikken og de særlige nationale træk ved de europæi-
ske velfærdsstater. Med eksponeringen for den hårde 
konkurrence internationalt, herunder fra meget store 
aktører, der handler under WTO-handelsaftaler, men 
reelt yder omfattende statsstøtte til egne virksomhe-
der, er valgene blevet færre. Meget af den politiske 
beslutningsmyndighed er desuden blevet forskudt fra 
de nationale parlamenter til EU-organer, hvilket tilsva-
rende gælder for Storbritannien fra 1973 og frem til 
udgangen af den periode, bogen analyserer. 

Til dette kommer de internationale vandringer, der 
siden 1960’erne har ændret den etniske, kulturelle og 
religiøse ensartethed, der var et karaktertræk indtil da, 
samtidig med at internationale konventioner begræn-
ser det nationale råderum til at regulere vandringerne. 

På trods af disse tendenser viser kapitlet ud fra 
ganske vist relativt få makroøkonomiske data, at de 
tre lande fortsat har indbyrdes adskillende særtræk. 
Der har været tale om en højere økonomisk vækst og 
velstand i Danmark og Tyskland end i Storbritannien, 
der til gengæld har et markant lavere skattetryk end 
især Danmark. 

Andre adskillende træk er ledighedsprocenter over 
tid, der ikke er voldsomt synkroniserede, og forskelle 
i økonomisk lighed, der i vid udstrækning dikteres af 
særlige nationale politikker for omfordeling via staten. 
Storbritannien skiller sig her ud med den største ulig-
hed gennem hele perioden. Tyskland ligger efter en 
stigning i uligheden efter midten af 1990’erne omkring 
gennemsnittet for Vesteuropa i 2019, mens Danmark 
lå og fortsat ligger i bunden, hvad angår økonomisk 
ulighed.

Bogens videre fremstilling vil nu søge at uddybe 
ligheder og forskelle i de tre velfærdsstaters udvikling 
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og analysere, hvad der kan være baggrunden for disse 
udviklingstræk.

I en tid, hvor der tales meget om liberalisering, er 
det værd at bemærke, at denne liberalisering i Nord-
vesteuropa ikke er nået længere, end at staterne fortsat 
inddrager mellem en tredjedel og knap halvdelen af 
værdiskabelsen. Der må stadig være et betragteligt rum 
for politikkens gennemslag i samfundsudformningen.

Noter

1 Christophersen og Hansen (2020). Det officielle navn er United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK).

2 Esping-Andersen (1990).
3 De Konservative organiserede sig for alvor som parti i 1870’erne. 

Labour udsprang af fagbevægelsen i slutningen af 1800-tallet.
4 I de væbnede styrker blev gennemført en propaganda, der 

søgte at dokumentere, at soldaterne ikke kun kæmpede for at 
vinde krigen. De havde også udsigt til at komme hjem til et so-
cialt reformeret og moderniseret samfund. The Army Bureau 
of Current Affairs under War Offices udgav pjecer med titler 
som Beveridge Report (1942), Town Planning (1942), The Na-
tion’s Health (1943), Social Security (1943) og What about our 
Schools? (1943). 

5 Titmuss (1950).
6 I finansåret 1950-51 brugte Storbritannien knap 8 procent på 

forsvaret (Christophersen og Hansen (2020)).
7 Morgan (1990).
8 I russisk historieskrivning sættes datoen til den 9. maj.
9 Bender (2016).
10 Berlin var ikke inkluderet i de fire zoner, men blev inddelt i fire 

besættelseszoner, der fortsat blev opretholdt efter dannelsen 
af de to tysklande i 1949.

11 Også andre nationer og nationaliteter var repræsenteret i be-
sættelsesstyrkerne. Danmark havde fx et mindre kontingent 
soldater udstationeret i Itzehoe (Ørhgaard ((2009)).

12 Bender (2016).
13 Nedergaard (2014).
14 Se Bernstein (2000) for en nærmere diskussion af Kants tilgang 

overfor Arendts.
15 Bender (2016).
16 Bender (2016).
17 Indtil 1918 var Det Tyske Rige gået helt frem til grænsen til Rus-

land.
18 ”Deres magt udøvede de for størstedelens vedkommende mod 

hinanden. Men halvt i det skjulte også med. Deres kamp om Tysk-
land kunne nærme sig krig, men de vedblev at være forbundne 
i deres beslutsomhed om aldrig igen at lade tyskerne blive en 
trussel”. Bender (2016, s. 39) om USA’s og Sovjets på én gang 
modstridende og sammenfaldende interesser for Tyskland.

19 Efter Hawes (2019).
20 Hawes (2019).
21 Leffler (1996). 

22 Nedergaard (2014).
23 Nedergaard (2014).
24 Nedergaard (2014).
25 Den tyske udenrigsminister 1974-92, Hans-Dietrich Genscher, 

karakteriserede i 1980’erne det tyske parlamentariske system 
på denne måde: ”You were so generous, you British. You gave 
us a decentralised federal structure and a proportional system 
of election so that never again could we concentrate power at 
the centre, but you took neither of these for your-selves” (her 
citeret efter Mount (2021)). For en uddybning af Ländernes og 
Forbundsrådets betydning: se kapitel 6.

26 Adenauer havde været borgmester i Køln fra 1917 til 1933, hvor 
han blev afsat af nazisterne, og igen i en kort periode i 1945. 
Han var den drivende kraft bag dannelsen af CDU.

27 Lammers (2008).
28 Lammers (2006).
29 DDR blev optaget i COMECON i 1950. Den første femårsplan 

blev indledt i 1951.
30 Her skal ikke nærmere omtales udviklingen i de særdeles kom-

plicerede relationer mellem Forbundsrepublikken og DDR, blot 
nævnes, at en begyndende afspænding blev sat i gang af Wil-
ly Brandts socialdemokratisk ledede regering omkring 1970. 
Øgede spændinger med en raketoprustning gennemført i de 
to lande af henholdsvis USA og Sovjetunionen formåede ikke 
at destabilisere relationerne mellem de to tysklande. En detal-
jeret redegørelse med vægt på de centrale aktørers personlige 
karakteristika findes hos Bender (2016).

31 Grænsen til Vesttyskland var blevet lukket tidligere, men mu-
ligheden for at vandre mellem de to tysklande bestod i Berlin 
indtil Murens opførelse.

32 Lammers (2006).
33 Lammers (2006), der giver en skildring af forløbet i 1989-90.
34 Esping-Andersen (1990).
35 Rapporten blev solgt i 100.000 eksemplarer indenfor den første 

måned efter udgivelsen og 630.000 eksemplarer i alt, hvilket 
var med til at understrege folkestemningens krav om sociale 
reformer overfor politikerne (Pugh (2017)).

36 Harris (1992).
37 Pugh (2017).
38 For en næsten samtidig gennemgang af ordningerne, se Rob-

son (1947). 
39 Korpi (2002).
40 Morgan (1990).
41 Pugh (2017).
42 Jensen (2004), Mogensen (2010).
43 Torp (2016).
44 Korpi (2002).
45 Korpi (2002).
46 Også i DDR bevaredes elementer af den kontinentale model, 

men indenfor et enstrenget system der inkluderede alle fag-
grupper for at styrke tilslutningen til staten. Forsikringsbidrag 
udgjorde i midten af 1960’erne 10 procent af lønnen (Mählert 
(2009)). Fagforeningerne stod for sygesikringen. Karakteristisk 
for den sociale sikring var retten til arbejde indskrevet i DDR’s 
forfatning. Om denne rets udvikling indenfor den europæiske 
arbejderbevægelse, se Jensen (2008).

47 Torp (2016).
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Figur 1.4. Indkomstuligheden målt ved Gini-koefficienten, 1980-2019

Note: Tyskland er Vesttyskland frem til 1991. Databruddet i 2014 skyldes skift af kilde fra Luxembourg Income Study til Eurostat. Der er dermed to for-
skellige kilder med en ikke helt identisk metode. Man skal derfor være varsom med at tolke ændringen i 2014 som konsekvens af andet end et metodisk 
skift. Der er anvendt lineær interpolation mellem observationerne. Indkomstuligheden er målt for den ækvivalerede disponible husholdningsindkomst for 
alle i befolkningen. Begrebet dækker over, at der er taget højde for, hvor mange i husstanden der skal deles om indkomsten, ligesom effekten af skatter 
og indkomstoverførsler er indregnet. Vesteuropa-serien dækker over et løbende, uvægtet gennemsnit af Gini-koefficienten for vesteuropæiske lande, 
hvor data inklusive interpolation er tilgængelig på det givne tidspunkt. Disse lande er: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Græken-
land, Island, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien. 
Kilde: Luxembourg Income Study, Eurostat samt egne beregninger.

Figur 1.5. Skattetryk, 1965-2019

Note: Tyskland er Vesttyskland frem til og med 1990. 2019-tal er estimerede.
Kilde: OECD.
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Storbritannien
og Tyskland

i Danmark,
2. Befolkningen

De tre nordvesteuropæiske velfærdsstaters økonomiske 
bæredygtighed er under pres fra en aldrende befolkning. I 
dette kapitel undersøges, hvilke ændringer der er sket siden 
1960, og hvilke udfordringer af befolkningsmæssig karakter 
landene står overfor i dag og i de kommende år. Er der en af de 
tre velfærdsstater, der er under særligt pres?
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2.1. Befolkning og areal
Tabel 2.1 viser hovedtal for de tre landes befolkninger 
pr. 1. januar 2019.1 Tyskland har det største folketal: 
83 millioner mennesker mod Storbritanniens næsten 
67 og Danmarks næsten 6 millioner. Set i forhold til 
EU-27’s samlede befolkning på 446 millioner er altså 
knap 20 procent bosat i Tyskland, mens Danmark i 
en befolkningsmæssig sammenhæng er ubetydelig. 
Den skandinaviske velfærdsmodel bestående af Dan-
mark, Norge og Sverige har dog en samlet befolkning 
på ca. 21 millioner mennesker, og som repræsentant 
for den skandinaviske model påkalder danske forhold 
sig interesse.2

Tabel 2.1. Areal, befolkningsstørrelse og -tæthed 
pr. 1. januar 2019

Befolkning
(mio.)

Areal
(1.000 km2)

Befolkningstæthed 
(pr. km2)

Danmark 5,8 43 135
Storbritannien 66,8 243 268
England 56,3 130 432
Tyskland 83,0 357 232

Tabellen angiver også areal og befolkningstæthed, 
hvor Tyskland efter genforeningen har det største areal 
med en placering midt i Europa. Ser vi alene på England, 
er befolkningstætheden klart størst her. Udvider vi til at 
inddrage Storbritannien i sin helhed med det mindre 
tæt befolkede Skotland og Wales, nærmer de britiske 
tal sig de tyske, mens Danmark klart ligger nederst.

Figur 2.1 viser udviklingen i befolkningstallet fra 1960 
til 2019, idet befolkningens størrelse i 1960 sættes lig 
100. Det fremgår, at vækstraten udtrykt ved kurvernes 
hældning er nogenlunde ens gennem hele perioden i 
Danmark og Storbritannien. Tyskland (alene Vesttysk-
land frem til 1990) har tendenser til stagnation over 
lange stræk og oplever både før og efter genforenin-
gen direkte fald i enkelte år.

I løbet af de 60 år har Storbritannien haft en stigning i 
folketallet på 15,2 millioner og Tyskland en stigning på 27 
millioner, hvoraf de godt 16 millioner kom til på én gang, 
da DDR blev opløst og indlemmet i Forbundsrepublikken 
i 1990. I Danmark har tilvæksten været på 1,2 millioner. 

2.2. Færre børn og længere levetid
I anden halvdel af 1900-tallet gik fødselstallet ned i 
Nordvesteuropa. Figur 2.2 gengiver udviklingen i ferti-
liteten fra 1950 til 2018 i de tre lande. Afgørende i for-
hold til figuren er, at man skal over 2,1 levendefødte 
børn pr. kvinde for, at en befolkning kan fastholde sin 
størrelse. Dette niveau betegnes som erstatningsra-
ten. I figuren er den indtegnet som en horisontal streg. 

Vi ser, at denne reproduktion ikke har fundet sted 
i Danmark og Tyskland siden slutningen af 1960’er-
ne, og at denne situation indfandt sig få år efter i 
Storbritannien. I 2018 lå tallet i alle tre lande mellem 
1,5 og 1,7 – det vil sige under erstatningsraten. I Tysk-
land har niveauet endda været nede på 1,2 i midten af 
1990’erne, hvilket hører til i bunden af de europæiske 
reproduktionstal. Når der på trods af det lave niveau 
under erstatningsraten alligevel ifølge figur 2.1 sker 
en befolkningsfremgang, skyldes det bl.a. en stor net-
toindvandring, hvilket vi vender tilbage til i kapitel 5. 

Mod slutningen af perioden kan man bemærke, 
at de tre lande nærmer sig det samme niveau, hvilket 
tyder på en overordnet regional tendens i fertilitets-
udviklingen i Nordvesteuropa – og det uanset valg af 
velfærdsmodel.

Det faldende fødselstal hænger sammen med, at 
mange flere gifte kvinder fra 1960’erne og frem blev 
på arbejdsmarkedet, efter at de havde dannet familie. 
I Danmark satte bevægelsen for alvor ind i 1960’erne 
og mere behersket tilsvarende i Storbritannien og 
Vesttyskland.3 En større børneflok passede ikke ind i 
en tilværelse, hvor begge forældre arbejdede ude, og 
nye præventionsmidler som spiralen og p-pillen mulig-
gjorde for første gang i menneskets historie en effektiv 
graviditetskontrol. Vesttyskland indledte med at frigi-
ve p-pillen i 1961 – men vel at mærke i første omgang 
kun til gifte kvinder. Storbritannien fulgte efter i 1963, 
ligeledes kun til gifte kvinder. Enlige kvinder fik adgang 
til pillen i 1967. Danmark kom med i 1966. Ideen om 
social og økonomisk lighed mellem kønnene blev i det 
hele taget stærkere efter midten af 1960’erne formidlet 
via kvindernes øgede deltagelse på arbejdsmarkedet, 
en aktiv og velformuleret kvindebevægelse og et sti-
gende uddannelsesniveau hos kvinderne. 

Note: For Storbritannien og England er tallene for medio 2019. Kilde: Egen 
konstruktion på baggrund af data fra Office of National Statistics og Eurostat.
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Figur 2.1. Befolkningsudviklingen 1960-2019, år 1960 = 100
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En større børneflok 
passede ikke ind i en 
tilværelse, hvor begge 
forældre arbejdede ude.

Under forudsætning af, at to læger sanktionerede 
abort, blev denne mulighed indført i Storbritannien i 
1967. Tusinder af kvinder, der af sociale grunde tidli-
gere risikerede livet i ulovlige aborter gennemført af 
personer uden medicinsk uddannelse, fik nu adgang 
til et sikkert indgreb.4 Fri abort indtil den 12. gravidi-
tetsuge blev tilsvarende indført efter følelsesladede 
offentlige debatter i Danmark i 1973 og i Vesttyskland 
i 1974 for at blive underkendt af forfatningsdomstolen 
kort tid efter. I DDR var abort fra 1972 tilladt indtil 12. 
uge af svangerskabet. I dag er det muligt at få en abort i 
Tyskland efter en samtale med en læge efterfulgt af en 
kort pause brugt som betænkningstid efter samtalen. I 
Tyskland er det §218, som regulerer abort, og som har 
været omdiskuteret igennem årtier. Selve paragraffen 
er således blevet et synonym for debatten.

I tabel 2.2 er data for Storbritannien splittet op på 
tre områder, da især den nordirske tilgang til aborter 
med et stort katolsk befolkningselement og en restrik-
tiv lovgivning adskiller sig fra tendensen i England og 
Wales samt Skotland.5 

Niveauet i Nordirland er meget lavere og faldende 
over tid, hvor det både i England, Wales og Skotland 
er stigende. I Nordirland var kvinderne i store træk 
helt frem til 2020 henvist til at tage til England, hvis 
de skulle have gennemført en abort. Selvom den øv-
re aldersafgrænsning i England og Wales er sat til de 
44-årige kvinder, dvs. lavere end i Danmark og Tyskland, 
hvorved fokus er på de mest fertile grupper, er niveauet 
alligevel mærkbart højere. Med 200.000 gennemførte 
aborter i England og Wales i 2018 er der således en 
klar effekt på befolkningsudviklingen. 

Tyskland har et forholdsvist lavt niveau og har det 
næstlaveste niveau med Nordirland som det laveste. Det 
kan bl.a. afspejle et katolsk indslag på omkring en fjer-
dedel af den samlede tyske befolkning. Danmark ligger 
en del højere, selvom frekvensen er faldende over tid.

På trods af, at de nordvesteuropæiske befolk-
ninger i øjeblikket ikke reproducerer sig selv, ligger 
fødselstallene alligevel en anelse over niveauet i flere 
syd- og østeuropæiske lande. I Bulgarien og Tjekkiet 
var tallet omkring årtusindskiftet eksempelvis nede på 
1,1 levendefødte pr. kvinde. 

I EU-27 var gennemsnittet 1,5 i 2020, hvilket er 
marginalt under niveauet i de tre lande, vi primært be-
skæftiger os med i bogen. Den højere fertilitet i Nord-
vesteuropa sammenlignet med Syd- og Østeuropa kan 
afspejle mere gunstige forhold for børnefamilierne: især 
i Danmark en bedre dækning med daginstitutioner og 
i alle tre lande bedre barselsordninger, børnepenge 
og fri adgang til velfungerende uddannelsestilbud.

Samtidig med at børnetallet gik ned, steg middel-
levetiden væsentligt. I 1960 var den godt 70 år for 
mænd og noget højere for kvinder i Danmark. Ifølge 
tabel 2.4 er den herefter steget frem til i dag til 79 år 
for mænd og igen noget højere for kvinder. I 1960 var 
middellevetiden et par år kortere for mændene i Stor-
britannien og Tyskland end i Danmark og tilsvarende 
for tyske kvinder. I 2018 er disse forskelle udlignet.

Den stigende levealder, som giver en vigtig vel-
færdsmæssig gevinst, skal ses i sammenhæng med 
bedre levevilkår og udviklingen af sundhedsvæsenet 
og de medicinske teknologier. Forhold knyttet til livs-
stil har spillet ind med indbyrdes modsatrettede ten-
denser, der i stort omfang er socialt betingede: Mere 
motion, sundere kost og færre, der ryger. Men også 
en fedmeepidemi og hos mange et alkoholforbrug, der 
overskrider sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

2.3. Ændret aldersfordeling
Den stigende middellevetid i kombination med de fal-
dende fødselstal har ført til en ændret aldersfordeling 
i de tre befolkninger, der alle ældes. Forholdet er il-
lustreret i befolkningspyramiderne for 1950 og 2020 
i figur 2.3-2.8. 

Den klassiske grafiske beskrivelse af aldersforde-
lingen i de traditionelle samfund før industrialiserin-
gen har form af en pyramide med en bred basis, der 
spidsede til mod toppen, efterhånden som der blev 
tyndet ud i de ældre årgange. Denne form genfindes 
i 1950 i Danmark, hvor årgangene over 50 år tyndes 
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England og Wales Skotland Nordirland
Aborter Kvotient Aborter Kvotient Aborter Kvotient

1990 173,9 14,9 10,2 9,1 1,9 5,4
1995 154,3 13,9 11,1 10,1 1,5 4,4
2000 175,5 16,3 12,0 11,1 1,5 4,2
2005 186,4 17,1 12,7 11,9 1,2 3,1
2010 189,6 16,9 12,9 12,2 1,1 2,9
2015 185,8 16,0 12,1 11,7 0,8 2,3
2018 200,6 17,4 13,3 13,0 1,1 2,9

Danmark Tyskland
Aborter Kvotient Aborter Kvotient

1990 20,6 15,9 145,3 7,5
1995 17,6 13,6 97,9 5,0
2000 15,9 12,7 134,6 6,8
2005 15,4 12,5 124,0 6,3
2010 16,8 13,4 110,4 5,9
2015 15,7 12,4 99,2 5,6
2018 14,2 11,2 101,0 5,8

Note: Tallene angiver antal aborter foretaget af borgere i deres eget hjemland. Databrud i 2015 for Tyskland for abortkvotient. Abortkvotienten er antal af aborter 
pr. 1.000 15-49-årige kvinder i Danmark, 15-50-årige kvinder i Tyskland.
Kilder: Danmarks Statistik, Eurostat, Destatis samt egne beregninger.

Tabel 2.4.  Middellevetid i år for kvinder og mænd, 1960 og 2018
Danmark Storbritannien Tyskland

1960 Kvinder 74,0 74,2 72,4

Mænd 70,4 68,2 66,9

2018 Kvinder 82,9 83,1 83,3

Mænd 79,1 79,5 78,6

Tabel 2.2.  Antal aborter i tusinder og generel abortkvotient, 1990-2018, Storbritannien

Note: Tallene angiver antal aborter foretaget af borgere i deres eget hjemland – med undtagelse af Nordirland, hvor antal aborter foretaget i England på 
nordirske kvinder er medregnet. Det blev med virkning fra medio 2017 besluttet, at det britiske sundhedsvæsen – NHS – betaler for aborter foretaget af 
nordirere i England. Før da var der egenbetaling. Abortkvotienten er antal aborter pr. 1.000 15-44-årige kvinder.
Kilde: Office of National Statistics, Department of Health and Social Care, National Health Service samt egne beregninger.

Tabel 2.3.  Antal aborter i tusinder og generel abortkvotient, 1990-2018, Danmark og Tyskland

Kilde: Destatis og Verdensbanken.
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ud, og store årgange født lige efter krigen danner en 
forholdsvis bred bund i pyramiden. Årgangene mellem 
10 og 25 år er svagere repræsenterede som følge af 
krisen i 1930’erne, hvor fødselstallene gik ned i Dan-
mark som i det meste af resten af Europa. 

I pyramiden fra 2020 fylder de yngste og unge årgan-
ge forholdsvis lidt. De ligger enten på niveau med eller 
bliver overgået af de midaldrende. For aldersgrupperne 
over 50 år foregår bortfaldet langsommere, og der er 
forholdsvis mange ældre over 70 år. Aldersgrupperne 
over 80 år med et stort træk på social- og sundheds-
udgifterne er endnu godt repræsenteret. Billedet af en 
pyramide fortoner sig helt.

Pyramiderne for Storbritannien og Vesttyskland i 
1950 adskiller sig fra den danske samme år som kon-
sekvens af krigsdeltagelsen. 

Storbritannien havde et lavt fødselstal under den 
dybe krise i 1930’erne, hvor ledigheden ikke kom un-
der 10 procent, hvad der havde en negativ effekt på 
lysten til at få børn, og fra september 1939 til august 
1945 kostede krigen omkring 350.000 faldne. Efter 
krigens afslutning kom der ligesom i Danmark et ba-
byboom med høje fødselstal. De tre forhold afspejles i 
befolkningspyramiden med en bred basis, og hvor der 
er færre end forventet i aldersgruppen fra fem til 20 
år, ligesom de relevante årgange for krigsindsatsen er 
decimerede – uden dog at nå tyske tilstande.

I Tyskland lå den samlede fertilitet under 2,1 fra 
1926 til 1938. Først i 1939 slog ønsket om en ekspansiv 
befolkningspolitik i Det Tredje Rige igennem i form af 
en samlet fertilitet omkring 2,4 og holdt sig her i det 
første fulde krigsår 1940, hvorefter den faldt i takt med, 
at omkostningerne  ved krigen tog til. 

Tabene på tysk side varierer meget i forskellige 
kilder. Zeitonline estimerer, at omkring 6,3 millioner 
tyskere døde under Anden Verdenskrig, heraf 5,2 mil-
lioner soldater.6 Dertil kom store tab af tyske soldater 
i sovjetiske lejre efter krigen. Det var med andre ord 
mændene, der havde den kraftige overdødelighed, 
hvilket afspejles i befolkningspyramiden med et solidt 
kvindeoverskud i de relevante aldersgrupper. Det ses 
dog også, at der er et synligt indhug for både mænd 
og kvinder i alderen fra 30 til 40 år. De første fem 
efterkrigsår er derefter præget af små årgange, dvs. 

at pyramiden har en smal basis. 
I 2020 slår befolkningens aldring tydeligst igennem 

i Tyskland som resultat af de lave, i nogle år meget lave, 
fertilitetsniveauer siden 1970.

Den stigende andel af ældre illustreres i figur 2.9, 
der viser andelen af plus 65-årige fra 1950 til 2019 
med fremskrivning til 2040. Andelen er steget fra 9,0 
til 20,0 procent i Danmark, fra 10,8 til 18,5 procent i 
Storbritannien og fra 9,3 til 21,8 procent i Tyskland. 
Antallet af danskere over 80 år forventes fx at vokse 
med 150.000 personer i løbet af de næste ti år. 

Det fremgår af figur 2.9, at Tyskland med de lave 
reproduktionstal bliver den velfærdsstat, der kan se 
frem til de største udfordringer, i form af mangel på ar-
bejdskraft og store udgifter til pleje og sundhed, med 
en aldrende befolkning. Næsten hver tredje tysker vil 
være fyldt 65 år i 2040 mod knap hver fjerde dansker 
og brite. Noget andet er så, at både den fysiske og 
kognitive tilstand blandt ældre er markant bedre i dag 
end for 50 eller 100 år siden.7

Krigen medførte tab af 
omkring 6,3 millioner 
menneskeliv i Tyskland.

2.4. Et kig ind i fremtiden
Ved at anvende FN’s befolkningsfremskrivninger kan vi 
i figur 2.10 få et overslag over befolkningsudviklingen 
i de tre lande og i Europa frem til 2050. 

Befolkningstallet er indekseret, så niveauet i 2020 
sættes til 100, hvilket gør det muligt at sammenligne 
vækstraterne mellem de tre lande og Europa direkte. 
Det skal dog understreges, at der er en række forud-
sætninger for en fremskrivning af denne karakter. Så 
der er netop tale om et forsigtigt skøn over en usikker 
fremtid.

Europas samlede befolkning vil som følge af lave 
fødselstal og en aldrende befolkning være reduceret 
med 5 procent i 2050. Frem til 2030 kan noget af dette 
fald imødegås gennem indvandring. Derefter accele-
rerer faldet. Med en af Europas ældste befolkninger 
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følger Tyskland på trods af en fortsat indvandring ud-
viklingen i resten af Europa.8 Danmark og Storbritan-
nien vil opleve en vækst i befolkningen, der vil være 
stærkest i Storbritannien.

2.5. Sammenfatning
De tre lande har oplevet en markant ændring i befolk-
ningssammensætningen. En væsentlig forklaring er, 
at fertiliteten faldt meget i alle tre lande, og især mel-
lem 1960 og 1980. Fertiliteten var tilbage i 1950’erne 
og 1960’erne på ret forskellige niveauer i de tre lan-
de, hvorimod den ved slutningen af den betragtede 
periode er nærmest helt ens.

Den ændrede befolkningssammensætning med-
fører, at de ældre udenfor den erhvervsaktive alder 
udgør en voksende andel af befolkningerne. Denne 
udvikling er relativt ens i Danmark og Storbritannien, 
men yderligere accentueret i Tyskland. Den ændrede 
demografi kan blive en udfordring for den økonomiske 
bæredygtighed i velfærdsstaten i Nordvesteuropa.

Danmark og Storbritannien har det tilfælles, at de 
trods alt står overfor relativt mindre problemer med 
befolkningssammensætningen og -udviklingen end en 
del lande i Øst- og Sydeuropa, og situationen er også 
en anelse bedre end for det resterende Europa. Tysk-
land har større udfordringer af demografisk karakter, 
hvis velfærdsstaten skal bevares i en bæredygtig form. 

Noter
1 Grønland og Færøerne indgår som nævnt i kapitel 1 ikke i de 

danske tal, hvilket gælder hele bogen.
2 De skandinaviske velfærdsstater og deres indbyrdes demogra-

fiske konvergens behandles i Brochmann m.fl. (2020).
3 De britiske kvinder havde omfattende arbejdserfaringer fra 

Anden Verdenskrig med i bagagen. I december 1941 indførte 
Parlamentet med The National Service Act værnepligt i Stor-
britannien for ugifte kvinder og barnløse enker mellem 20 og 
30 år. Kvinderne kunne arbejde i krigsvigtige brancher som 
ammunitionsfabrikker, skibsværfter og flyfabrikker, ligesom 
arbejde i landbruget var en mulighed. De kunne også vælge at 
indgå i de væbnede styrker med opgaver udenfor slagmarker-
ne. I anden halvdel af 1943 var næsten 90 procent af de ugifte 
unge kvinder og en betydelig andel af de gifte beskæftiget i 
krigsvigtige job eller i de væbnede styrker. Der var da sket en 
spredning af aktiviteterne til en lang række brancher herunder 
også bygge- og anlæg. Efter krigen blev den høje kvindelige 
erhvervsdeltagelse set som noget ekstraordinært betinget af 
ekstraordinære omstændigheder, og Labour satte ikke ud-
bygningen af daginstitutioner på dagsordenen som en del af 

udbygningen af velfærdsstaten på trods af, at mange kvinder 
fastholdt deres beskæftigelse i dele af industrien (Riley (1987)). 
I stedet sigtede de sociale reformer på at forbedre kvindens og 
børnenes situation i familien, bl.a. med det sigte at bringe ferti-
liteten sikkert over reproduktionsniveauet. Det Tredje Rige mo-
biliserede i mindre omfang kvinder i produktionen. Nazisterne 
disponerede over millioner af krigsfanger – ”Zwangsarbeitere” 
– som arbejdskraft samt importeret arbejdskraft fra de besatte 
lande. Den fascistiske ideologi havde også igen og igen slået 
på, at kvindens rolle var i hjemmet, hvor hun udfyldte en vigtig 
samfundsmæssig rolle som hustru og mor. Kvindebevægelsen 
blev i denne optik tolket som et jødisk komplot (Gubor (1987)).

4 Pugh (2017).
5 Helt frem til 1800-tallet var mange katolske teologer af den op-

fattelse, at en provokeret aborts religiøse implikationer tiltog 
med graviditetens længde. Det var en almindelig forestilling, at 
et drengefoster først blev besjælet 14 dage efter undfangelsen 
og pigefostre efter 80 dage. Før disse terminer ville en kvinde, 
der fik foretaget en abort, kun begå en mindre synd, og hun ville 
kunne opnå syndsforladelse ved det førstkommende skrifte. I 
en pavelig bulle fra 1588 søgte pavestolen at ændre på denne 
opfattelse ved at fastslå, at besjælingen fandt sted ved undfan-
gelsen, og at alle aborter var at betragte som mord. Kvinder, der 
fik foretaget abort, stod til ekskommunikation. Modstanden mod 
bullen var dog så udbredt, at den blev trukket tilbage tre år efter 
af en ny pave. Først i 1869 fastslog Pius IX, at livet begyndte ved 
undfangelsen (Christopoulos (2020) her efter Maglaque (2021)).

6 Zeit.online, hjemtaget den 12. november 2021. The National 
WWII Museum anslår, at omkring 5,5 millioner tyske soldater 
omkom under krigen.

7 Andersen og Skaksen (red.) (2022).
8 I Italien og Litauen har befolkningerne i en EU-sammenhæng 

den højeste medianalder. Derefter kommer Tyskland med en 
medianalder på 47,6 år i 2020. Estimater fra samme år satte 
Japans befolkning som den ældste på globalt plan med en me-
dianalder på 48,4 år – altså kun marginalt højere end den tyske.
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Figur 2.3. Befolkningspyramide, Danmark, 1950
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Figur 2.4. Befolkningspyramide, Danmark, 2020
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Kilde: UN Department of Social and Economic Affairs, World Population Prospects.

Kilde: UN Department of Social and Economic Affairs, World Population Prospects.
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Figur 2.4. Befolkningspyramide, Danmark, 2020
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 Figur 2.5. Befolkningspyramide, Storbritannien, 1950

Figur 2.6. Befolkningspyramide, Storbritannien, 2020
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Kilde: UN Department of Social and Economic Affairs, World Population Prospects.

Kilde: UN Department of Social and Economic Affairs, World Population Prospects.
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Figur 2.8. Befolkningspyramide, Tyskland, 2020
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Figur 2.7. Befolkningspyramide, Vesttyskland, 1950

Kilde: UN Department of Social and Economic Affairs, World Population Prospects.

Kilde: UN Department of Social and Economic Affairs, World Population Prospects.
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Figur 2.9. Andel af +65-årige i den samlede befolkning, 1950-2019, fremskrivning til 2040

Note: Befolkningstallet er for Tyskland i et år opgjort pr. 31/12 frem til 2019. For de to andre lande, og for Tysklands fremskrivninger, er andelen pr. 1.7 i et 
givet år. Tyskland er Vesttyskland frem til og med 1989. Databruddet i 1957 for Vesttyskland skyldes indlemmelsen af Saarland i Vesttyskland. Databruddet 
i 2011 skyldes, at tal i perioden 2011-2019 er baseret på folketællingen i 2011, og fra 2020 og frem er der anvendt fremskrivninger fra FN.
Kilde: Destatis for perioden 1950-2019 for Vesttyskland og Tyskland, UN Department of Social and Economic Affairs, World Population Prospects for alle 
andre datapunkter samt egne beregninger.

Kilde: UN Department of Social and Economic Affairs, World Population Prospects.
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Figur 2.10. Befolkningsfremskrivninger frem til 2050, år 2020 = 100
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fordeling
geografiske
3. Befolkningens

Næsten overalt i verden ses en urbanisering, hvor en voksende andel af 
befolkningen bor i de store byer. Der er mange dilemmaer forbundet med 
urbaniseringen. På den ene side kan urbanisering fremme den optimale 
lokalisering af arbejdsstyrken i forhold til produktionsmulighederne. På den 
anden side kan en for uensartet udvikling mellem regioner give en ulighed, der 
kan underminere tilslutningen til velfærdsstaten og den fælles nation. I dette 
kapitel undersøges det, i hvor høj grad der har været en uensartet eller ensartet 
regional udvikling, og i hvilken grad befolkningen bor etnisk og socialt adskilt.
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De tre lande har som højt industrialiserede samfund 
gennemført en urbaniseringsproces, hvor befolknin-
gen er søgt mod byerne tiltrukket af bedre beskæfti-
gelses- og uddannelsesmuligheder. Denne proces 
satte først ind i Storbritannien som det tidligst indu-
strialiserede land, dernæst fulgte Tyskland, og Dan-
mark har gennem lang tid været påvirket af de samme 
kræfter. Disse dynamikker har medført en uens regi-
onal udvikling, hvor de bedst lønnede job og de høje-
re uddannelser er i storbyerne. 

I de tre lande har regeringer fra tid til anden søgt at 
gennemføre en politik, der skulle modvirke markeds-
kræfternes skævvridning af geografien og befolknin-
gens levevilkår.

3.1. Den regionale udvikling i Danmark
I 1960’erne søgte tiårets regeringer med egnsudvik-
lingsstøtte at nedbringe en høj arbejdsløshed i peri-
ferien.1 Det skete med en tilsyneladende betydelig 
succes, da dele af industrien i hovedstadsområdet 
orienterede sig mod Jylland. Den ændrede lokalise-
ring af industrien var imidlertid mere grundlæggen-
de påvirket af, at der i en tid med fuld beskæftigelse 
og stigende priser på jord i byområderne var ledig ar-
bejdskraft og billige industrigrunde vest for Lillebælt. 
Udbygningen af vejnettet gjorde samtidig de nye lo-
kaliseringsmønstre mulige. 

Aarhus Kommune havde omkring 2010 flere job i 
industrien end Københavns Kommune, der mistede 
mange arbejdspladser i industrien fra slutningen af 
1970’erne. Københavns Kommune havde således i 
2012 kun marginalt flere industriarbejdspladser end 
Esbjerg og Aalborg Kommuner, der igen kun svagt 
overgik kommuner som Sønderborg, Viborg, Kolding, 
Horsens, Herning og Ringkøbing-Skjern. Industrien 
var fortsat godt repræsenteret i nogle af Københavns 
omegnskommuner som fx Gladsaxe og Ballerup og 
i nogle sjællandske kommuner som fx Kalundborg. 
Men ellers var helhedsindtrykket, at industrien var 
flyttet mod vest.

De stigende indkomstoverførsler, der indenfor 
rammerne af den ekspanderende velfærdsstat blev 
ydet uden et regionalt sigte, medvirkede også til at 
udligne geografiske forskelle i indkomster og bidrog 

til at forsinke bevægelsen mod byerne. Arbejdsløs-
hedsdagpenge, folke- og invalidepension, ydelser til 
børnefamilier, kontanthjælp og efterløn skabte et for-
sørgelsesgrundlag for mange i områder med et svagt 
erhvervsliv. Og jo mere progressionen blev øget i skat-
tesystemet, desto stærkere virkede denne udligning.

Kommunerne fik samtidig tildelt stadig flere opgaver. 
Ambitionen var og er, at det kommunale serviceniveau 
skal være uafhængigt af det lokale skattegrundlag og 
ligge på et rimeligt ensartet højt niveau med respekt 
for det kommunale selvstyre, der kan give sig udtryk 
i forskellige prioriteringer. Denne politik og en fortsat 
uddelegering af opgaver til kommunerne skabte mange 
arbejdspladser i de tyndt befolkede landsdele.

Senere har skiftende regeringer flyttet en række 
statslige arbejdspladser til provinsen i et forsøg på at 
kompensere for de geografisk betingede forskelle, der 
trods alt stadig eksisterede. Samme kompenserende 
sigte havde den kommunale udligningsordning med 
de seneste ændringer af denne samt lempelser i plan-
lovgivningen, der muliggjorde nye erhvervsaktiviteter 
i landzonen. 

Strukturreformer i 00’erne havde imidlertid en 
modgående tendens med nedlæggelse af sygehuse, 
kaserner og uddannelsesinstitutioner, og gennem de 
seneste årtier er de regionale forskelle taget til. Det er 
sket både som følge af privatiseringen af ejendoms-
markedet med voldsomme prisstigninger på boliger i 
de største byer, den almindelige erhvervsudvikling og 
ændringer i uddannelsesstrukturen. 

I udkantsområderne ligger beskæftigelsen fortsat 
under niveauet fra før finanskrisen. Der er flere skole-
lukninger, andre offentlige institutioner er fortsat blevet 
nedlagt, og befolkningens geografiske fordeling målt 
på uddannelsesniveau er skæv med en stærk overvægt 
af højt uddannede i de store byer.2 

Med den ændrede lokalisering af industrien med 
tilknyttede servicevirksomheder bor relativt mange 
af de ufaglærte og faglærte arbejdere i dag udenfor 
de store byer. De nye lag af højtuddannede har i ste-
det overtaget store dele af boligmassen i København, 
Aarhus, Odense og Aalborg, hvor der har været en 
massiv tilvækst af vellønnede job indenfor finansiering, 
forsikring og pension, konsulentvirksomhed, forskning 
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og uddannelse samt administration. 
Indkomsterne i provinsen halter da også bagefter 

niveauet i hovedstadsregionen. Det er bl.a. belyst af 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der analyse-
rede udviklingen i forbrugsmuligheder for børn siden 
1987.3 Familier med børn i hovedstaden er stukket af 
fra resten af Danmark, og denne udvikling har især 
fundet sted efter finanskrisen.4

Boligsektoren er blevet liberaliseret, og kommuna-
le ejendomme i fx København solgt fra af kommunen. 
Huslejerne og priserne på fast ejendom er efterhånden 
blevet så høje i København og i de rigeste kvarterer 
i Aarhus, Odense og Aalborg, at det overvejende er 
de veluddannede og selvstændige med indkomster 
et pænt stykke over gennemsnittet, der er flyttet ind 
i boligmassen. Disse grupper har haft relativt større 
stigninger i indkomsten end resten af befolkningen, 
og samtidig er disse grupper taget til, bl.a. i takt med 
at andelen af højtuddannede er vokset betydeligt.5

Danmark er altså blevet trukket mere skævt geo-
grafisk gennem de seneste årtier. Det er imidlertid sket 
indenfor en ramme med generelt stigende indkomster 
og et velfærdssamfund af universel og fortsat omforde-
lende karakter, hvor en række offentligt producerede 
serviceydelser og indkomstoverførsler er almindeligt 
tilgængelige i hele landet, hvis behovet opstår. Alligevel 
er et mere jævnt udviklet Danmark rykket op på den 
politiske dagsorden.

3.2. Den regionale udvikling i Storbritannien
De velfærdspolitiske ambitioner i Labour-regeringen 
om et mere lige samfund efter Anden Verdenskrig blev 
udmøntet i regionalpolitikken med The Distribution of 
Industri Act vedtaget i 1945. Gennem en licenspoli-
tik og fysisk planlægning blev nye produktionsanlæg 
i bilindustrien, den kemiske industri og elektronikin-
dustrien opført i Wales, Nordengland og de industri-
aliserede dele af Skotland. 

Selvom tidens overordnede tendens var migrati-
oner fra periferien mod London og Sydøstengland, 
blev arbejdsløsheden i periferien for en tid holdt nede 
af beslægtede regeringsinitiativer, der i begyndelsen 
af 1960’erne gav støtte til lokalisering af teknologisk 
avancerede industrier i randområderne.6 Med minein-

dustriens nationalisering lige efter Anden Verdenskrig 
holdt vekslende regeringer desuden, ud fra regional-
politiske overvejelser, hånden under en kulbrydning, 
der ofte savnede et økonomisk rationale. 

Globaliseringen i forlængelse af afviklingen af inter-
nationale handelsrestriktioner fik fra midten af 1960’er-
ne en tiltagende negativ effekt på beskæftigelsen i 
industrien, da en almindelig afindustrialisering satte 
ind for at fortsætte i de følgende årtier forstærket af 
nogle specifikt nationale problemer i det britiske er-
hvervsliv (se kapitel 13). En række offentlige initiativer 
forsøgte ganske vist fortsat at modvirke den skæve re-
gionale udvikling. Oprettelsen af The Highlands and 
Islands Development Board i 1965 skal ses i denne 
sammenhæng. Tilsvarende gav Labour-regeringen i 
1967 muligheder for fradrag på op til 40-45 procent 
af udgifterne ved investeringer i industrien i områder, 
hvor ledigheden var stigende. Men disse initiativer var 
oppe mod stærke centraliserende kræfter.7 

Afviklingen af industrierne ramte især de store in-
dustribyer i Midtengland som Coventry, Liverpool og 
Manchester samt Glasgow i Skotland, hvor mange 
tusinde vellønnede industriarbejderjob gik tabt. Fi-
gur 3.1-3.2 viser den regionale fordeling af antallet af 
arbejdspladser i industrien og minerne i Storbritanni-
en i 1951 og 2019. Det fremgår, at der generelt er en 
kraftig tilbagegang, og at denne tilbagegang mærkes 
særligt tydeligt i de tidligere industrialiserede områ-
der i Midtengland, men også at udkanten rammes af 
en betydelig tilbagegang.

Manchester, der var verdens første industrialisere-
de metropol og centrum for handelen med industriva-
rer, demonstrerer udviklingen. Tilbage i 1961 var der 
220.000 job i industrien. I 2001 var der 35.000.8 Dette 
tab blev i nogen grad opvejet af genopfindelsen af den 
gamle bymidte med vægt på servicejob tilknyttet ople-
velsesøkonomien med byens legendariske fodboldhold 
som tyngdepunkt suppleret af et rigt udbud af museer. 
Mange af jobbene i serviceerhvervene var dog del-
tidsjob med en lavere løn, der ikke kunne kompensere 
for tabet af vellønnede mandlige industriarbejderjob.
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Andel
23,9%

38,8%

53,7%

Figur 3.1. Andel af beskæftigede, der arbejder i 
minedrift og fremstilling, Storbritannien, 1951

Kilde: University of Portsmouth, på baggrund af nationale folketællinger, samt NISRA.

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   60115830_velfaerdsstat_r2_.indd   60 13/05/2022   13.2713/05/2022   13.27



61

BEFOLKNINGENS GEOGRAFISKE FORDELING

Andel
2,2%

7,2%

12,1%

Figur 3.2. Andel af beskæftigede, der arbejder i 
minedrift og fremstilling, Storbritannien, 2019

Note: 2019 anvendt pga. COVID-19.
Kilde: ONS.
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Afviklingen af indu
stri    erne ramte især de 
store industribyer som 
Coventry, Liverpool, 
Manchester og 
Glasgow.

Under den konservative Edward Heath som pre-
mierminister i perioden fra 1970 til 1974, og under et 
forsøg på et opgør med efterkrigstidens økonomiske 
politik, var der planer om at reducere støtten til ud-
kanten. Disse planer blev imidlertid trukket tilbage, da 
ledigheden truede med at destabilisere den sociale 
sammenhængskraft, fx var der trusler om militante 
uroligheder langs Clydefloden i Skotland, hvis værf-
terne blev lukket.9 

Både skotske og walisiske selvstændighedsbe-
stræbelser tog til i forlængelse af den økonomiske 
afmatning og de stigende regionale forskelle. Det 
keltiske opbrud mod nord og vest var dog for intet at 
regne i forhold til volden i Nordirland fra slutningen 
af 1960’erne, hvor den gamle konflikt mellem irske 
protestanter og katolikker brød ud i lys lue med tab af 
mange menneskeliv til følge.10 

Det keltiske opbrud 
mod nord og vest var for 
intet at regne i forhold til 
volden i Nordirland fra 
slutningen af 1960’erne.

Fra 1969 blev britisk militær sat ind og i første om-
gang budt velkommen af de irske katolikker, der var 
under pres fra paramilitære protestantiske grupper. 
Der udviklede sig dog hurtigt hos katolikkerne et syn 
på tropperne som eksponenter for en besættelses-
magt, der ville forhindre et samlet Irland. Begivenhe-
derne trak tråde til USA, hvor irske indvandrergrupper 

samlede ind til køb af våben og ammunition til IRA, der 
tilflød bevægelsen ind over den 500 km lange grænse 
mellem Irland og Nordirland.11 

Bag volden lå det protestantiske flertals forskelsbe-
handling af katolikkerne. Denne forskelsbehandling gik 
tilbage til delingen af Irland i 1921 og protestanternes 
– unionisternes –  monopolisering af regeringsmagten 
i Nordirland. Konflikten blev forstærket af, at industri-
ens tilbagegang slog særligt stærkt igennem i Belfast 
og Londonderry/Derry med virksomhedslukninger i 
den vigtige tekstilindustri. Fremme i 1980’erne lå le-
digheden i Nordirland permanent omkring 20 procent. 

Brexit har øget potentialet for fornyet uro med 
placeringen af en toldgrænse mellem Nordirland og 
England, Skotland og Wales i Det Irske Hav. I Nord-
irland bor 1,9 millioner mennesker, hvoraf halvdelen 
er protestanter, der ønsker at fastholde unionen med 
London, og knap halvdelen er katolikker, såkaldte nati-
onalister, hvor flertallet orienterer sig mod en forening 
med Republikken Irland. Med Brexit-aftalen indgår 
Nordirland i praksis handels- og toldmæssigt i EU’s 
indre marked. Det giver en fri handel uden toldkontrol 
eller andre restriktioner mellem Republikken Irland og 
Nordirland, men ikke mellem Nordirland og resten af 
Storbritannien. Formålet er at undgå en såkaldt hård 
grænse mellem republikken Irland og Nordirland, selv-
om den nye toldgrænse forhindrer en fri handel over 
Det Nordirske Hav og i øvrigt er årsag til fortsat strid 
mellem EU og den britiske regering. De protestantiske 
unionister i Nordirland er samtidig stærkt utilfredse 
med denne toldgrænse.

I Margaret Thatchers regeringsperiode var globa-
liseringen med en enorm vækst i især den ufaglærte 
del af den internationale arbejdsstyrke fortsat med til 
at ændre virksomhedsstrukturen og ramte store de-
le af, hvad der var tilbage af traditionsrige industrier, 
herunder tekstilindustrien, kulminerne og værfterne. 
Thatcher-regeringen var ikke i stand til at standse den-
ne udvikling og i forlængelse af en neoliberal tendens 
heller ikke inklineret til at gribe ind i noget nævnevær-
digt omfang.12 

Rationaliseringen af kulminerne blev kraftigt frem-
skyndet, og gennem hårde arbejdskampe knækkede 
Thatcher minearbejdernes faglige organisering, og 
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urentable miner blev lukket med betydelige beskæftigel-
sesmæssige konsekvenser. Lokalsamfund i Yorkshire og 
Sydwales blev efterladt uden eksistensgrundlag, og de 
resterende miner endte med at blive privatiseret, hvad 
der betød yderligere rationaliseringer og afskedigelser.13

En OECD-analyse fra 2017 viser på baggrund af 
den historiske udvikling noget overraskende, at ar-
bejdsløsheden og beskæftigelsesfrekvensen i dag er 
relativt ens over Storbritannien. Alligevel giver store og 
vedvarende forskelle i produktivitet betydelige regio-
nale forskelle i indkomstdannelsen.14 Disse forskelle 
er tilmed taget til i begyndelsen af 2000-tallet og især 
efter finanskrisen.15

Den regionale ulighed er primært betinget af Lon-
don-regionens afvigende høje produktivitet i kombina-
tion med lave regionale gennemsnit udenfor London. 
Storbritanniens øvrige regioner befinder sig således kun 
på det regionale OECD-gennemsnit. Med den højeste 
urbaniseringsgrad i OECD betyder dette, at storbyerne 
i Storbritannien har en produktivitet, der er lavere end 
produktiviteten i den gennemsnitlige metropol i OE-
CD. Ud af 15 storbyområder har de 11 endda en lavere 
produktivitet end gennemsnittet for storbyer i OECD.16 

Akkumulationen af vidensintensive job er fortsat i 
London-regionen. Beskæftigelsen i finans- og forsik-
ringssektoren, information og kommunikation, kreative 
fag, ledelse samt forskning har en kraftig overrepræ-
sentation med en værdiskabelse pr. medarbejder klart 
over gennemsnittet. Især er produktiviteten i finans-
sektoren særdeles høj blandt medarbejdere, der er 
del af et globalt arbejdsmarked med jobmuligheder i 
London, Frankfurt, Paris, New York og San Francisco. 
Før Brexit havde Storbritannien den højeste regionale 
ulighed i EU.17 Men London har også en intern geo-
grafisk ulighed med nedslidte kvarterer som Barking 
and Dagenham, Newham Hackney, Tower Hamlets og 
Islington. Samtidig er indkomstuligheden i Storbritan-
nien mest udtalt i London.18

De regionale forskelle smitter af på udbygningen 
af infrastrukturen, hvor fx 29 procent af investeringer 
i infrastruktur i 2015/16 lokaliseredes i regionen Gre-
ater London. Pr. capita lå investeringerne her på ca. 
1.000 engelske pund mod 500 i Skotland, 400 i Wales 
og under 250 pund i Nordirland. Problemer med en 

forældet infrastruktur hæmmer generelt den økono-
miske vækst i Storbritannien, og de mangelfulde in-
vesteringer i resten af Storbritannien forstærker de 
regionale uligheder.19

Frem til 2010 arbejdede en række britiske regiona-
le udviklingsråd fortsat for at øge beskæftigelsen i de 
økonomisk tilbageblevne områder. Siden 2011 er fokus 
skiftet til en model, hvor de lokale myndigheder indgår 
i et samarbejde med erhvervslivet om investeringer i 
infrastruktur og erhvervsbygninger med midler fra re-
geringens Local Growth Fund. I landbrugsområderne 
kan der søges om midler til at øge produktiviteten i land- 
og skovbrug, og regeringens forskellige ministerier er 
forpligtet til at vurdere, hvad nye lovgivningsinitiativer 
vil betyde for landområderne.20 

Med til initiativerne hører 24 virksomhedszoner 
med skatteincitamenter og færre administrative krav. 
Andre muligheder for fornyet regional udvikling om-
fatter kommuners ret til at inddrage skat på erhvervs-
ejendomme for at finansiere nye initiativer. Mange af 
aktiviteterne er uddelegeret til myndighederne i Nord-
irland, Skotland og Wales.21 

De seneste konservative regeringer har søgt at 
udvikle infrastrukturen i Storbritannien udenfor Lon-
don gennem nedsættelse af planlægningskomiteer 
og oprettelse af investeringsprogrammer, men pro-
blemer med en usammenhængende infrastruktur er 
fortsat betydelige. 

OECD vurderer i en analyse fra 2020, at Brexit vil 
uddybe de regionale forskelle.22 Storbritanniens frem-
stillingsvirksomhed vil gennemgående blive ramt hår-
dest. Produktionen af biler, transportudstyr og kompo-
nenter til biler indgår fx i EU’s produktionskæder, og 
det anslås, at eksporttilbagegangen vil blive på mere 
end 15 procent. Eksporten af tekstiler estimeres til at 
ville blive reduceret med 12-13 procent.23 Eksporten 
af serviceydelser vil derimod blive mindre påvirket. 
Faldet i eksporten af industriprodukter vil især ramme 
den nordlige og nordøstlige del af England og Wales. 
London og det sydøstlige England vil derimod blive 
mindre ramt som følge af, at vægten her så udpræget 
ligger på eksport af serviceydelser. 

Der er i sagens natur tale om en prognose. Det kan 
vise sig, at effekten af Brexit for visse brancher bliver 

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   63115830_velfaerdsstat_r2_.indd   63 13/05/2022   13.2713/05/2022   13.27



64

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

en form for importbeskyttelse af industrivirksomheder, 
der på grund af et nu langt mere indviklet bureaukrati 
ved handel over grænsen vil blive mere afskærmet fra 
en hård konkurrence fra kontinentet. Politiske mani-
festationer fra Labour peger også på muligheden af en 
aktiv protektionisme ved et eventuelt regeringsskift. I 
en økonomisk plan for Storbritannien ved en eventu-
el valgsejr for Labour skal offentlige myndigheder og 
institutioner efter regeringsskiftet favorisere britiske 
virksomheder, og den offentlige sektor skal vurdere, 
hvordan deres projekter vil gavne lokalområderne.

Efter Brexit har regeringen i 2021 yderligere betonet 
en målsætning om en mere ens regional udvikling, hvor 
borgerne i randområder ikke skal behøve at forlade hjem-
egnen for at kunne komme i betragtning til de gode job.

Aktiviteterne formår ikke at dæmme op for et sti-
gende ønske om uafhængighed fra London, især fra 
skotsk side. Løsrivelsestendenserne er blevet fremmet 
af Brexit, hvor der i Nordirland og Skotland var et flertal 
for forbliven i EU, der siden midten af 1970’erne, bl.a. 
under pres fra den daværende Labour-regering, har 
ført en aktiv regional udviklingspolitik.

Faldet i eksporten 
af industriprodukter 
vil især ramme den 
nordlige og nordøstlige 
del af England og Wales.

3.3. Den regionale udvikling i Tyskland
Forud for dannelsen af Det Tyske Rige i 1871 var der 
store regionale forskelle i urbanisering og industria-
lisering mellem de stater, der indgik i samlingen. Al-
lerede i udgangspunktet var der altså store regiona-
le forskelle, der i den tyske befolkning til dels opfat-
tes som naturlige. Østberlin har altid været fattigere 
end Vestberlin, Mecklenburg-Vorpommern har altid 
været mere landbrugsorienteret end Ruhr-regionen. 
Men der er ikke kun tale om en øst-vest-forskydning. 
Der er også en nord-syd-forskydning. Bremen har fx 

fra etableringen af Forbundsrepublikken i 1949 og 
frem til i dag altid været fattigere end fx Bayern og Ba-
den-Württemberg.

Urbaniseringsprocessen var tidligt langt fremskre-
den i dele af Vesttyskland i forlængelse af den kraftige 
industrialisering efter samlingen i 1871. Der var en be-
folkningskoncentration i storbyer som Berlin, Hamborg, 
Køln og München samt i Ruhr-distriktet, og en række 
tiltag blev efter dannelsen af Forbundsrepublikken ta-
get for at begunstige de mere tyndt befolkede områder. 

Den uden sammenligning største udfordring kom 
i 1990 med Østtysklands genforening med Forbunds-
republikken, hvor der skulle etableres en ny social og 
regional balance. Industrien i DDR havde en meget lav 
produktivitet i forhold til industrien i Forbundsrepublik-
ken. Samtidig var byerne og infrastrukturen nedslidt i 
DDR, og omkring to millioner arbejdspladser blev af-
viklet i forbindelse med privatiseringen og omstruktu-
reringen af økonomien i begyndelsen af 1990’erne.24 

Resultatet blev en kraftigt faldende produktion, 
arbejdsløshed og migrationer mod vest i den mest 
mobile og bedst uddannede del af arbejdsstyrken. 
Relativt flere kvinder vandrede fra øst mod vest, idet 
mange kvindejob i den offentlige sektor i det tidligere 
DDR, i fx vuggestuer og børnehaver, faldt væk i takt 
med harmoniseringen til forholdene i Vesttyskland. 

Afvandringen var stærkest på landet, men også fra 
mange byer i de landlige områder. Schwerin i Mecklen-
burg mistede fx en fjerdedel af sine indbyggere efter 
1990 og Frankfurt an der Oder og Rostock tilsvarende 
op mod 25 procent.25 Store områder blev affolket og 
tømt for økonomisk aktivitet. Det samlede resultat af 
allerede i udgangspunktet betydelige regionale for-
skelle i det tidligere Tyske Rige og en uens økonomisk 
udvikling i de to tysklande frem til genforeningen i 1990 
er fortsatte mærkbare regionale forskelle i andelen af 
beskæftigede mellem vest og øst, men også en afvi-
gende høj beskæftigelse i Sydtyskland, se figur 3.3.
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Figur 3.3. Beskæftigede som andel af befolkning i delstaterne, 2019

Note: Foreløbige tal. 2020 er ikke anvendt pga. COVID-19.
Kilde: Destatis.
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Store områder blev 
affolket og tømt for 
økonomisk aktivitet. 

En ofte uhæmmet forurening, herunder ekstrem 
luftforurening, var en del af de miljømæssige problemer 
i det tidligere DDR. Området omkring Leipzig, hvor der 
gennem årtier blev udvundet og anvendt svovlholdigt 
brunkul, var fx berygtet for den miljømæssige nedslid-
ning.26 Byen mistede som konsekvens af implosionen 
af økonomien i det tidligere DDR 90.000 job mellem 
1990 og 1993, og en betydelig migration mod vest 
satte ind, samtidig med at ledigheden nåede 20 pro-
cent af den tilbageblevne arbejdsstyrke.27 DDR havde 
også mod betaling taget mod import af industriaffald 
fra Forbundsrepublikken, hvad der yderligere forstær-
kede miljøproblemerne, i øvrigt ganske ofte tæt på den 
gamle grænse mellem de to tysklande.

Skiftende regeringer i Forbundsrepublikken har si-
den 1990 gjort en energisk indsats med overførsel af 
enorme summer til de nye Länder. Omkring årtusind-
skiftet blev transfereringerne fra vest til øst anslået til 
i omegnen af 1.000 mia. D-mark svarende til fire billio-
ner kroner.28 Solidaritetspagter skulle sikre en rimelig 
fordeling mellem forbundsregeringen og delstaterne 
samt delstaterne og kommunerne ved de voksende 
udgifter ved genforeningen. 

Efter genforeningen skete der en genopbygning af 
infrastrukturen: motorvejsbyggeri, modernisering af 
banenettet, fornyelse af telekommunikationssystemet 
og by- og boligfornyelse.29 Trods de store overførsler 
var det alligevel svært at etablere en konkurrencedyg-
tig industri i det gamle DDR. Omkring årtusindskiftet 
lå produktiviteten på 65-70 procent af den vesttyske, 
og de gennemsnitlige lønninger var mellem 10 og 30 
procent lavere.30 Industrien var også fragmenteret med 
for lille en andel af små og mellemstore virksomheder 
med svage indbyrdes koblingseffekter.31 

Siden årtusindskiftet er de regionale forskelle i 
Tyskland aftaget, og nogle teknologisk og organisa-
tionsmæssigt stærke industrier, især knyttet til frem-
stillingen af biler, fødevareindustrien og den kemiske 
industri, har etableret sig i det tidligere DDR. I Leipzig 

er det fx lykkedes at få lokaliseret produktionsanlæg 
fra Porsche og BMW med deraf afledte effekter på in-
frastruktur og beskæftigelse.32

3.4. Befolkningsforskydninger på regio-
nalt niveau fra 1990’erne til i dag
De regionale forskydninger i befolkningen fra 1992 til 
2019 afdækkes i figur 3.4-3.6. I Danmark er der frem-
gang i alle regioner. Hovedstadsregionen skiller sig ud 
med klart den stærkeste befolkningstilvækst fulgt af 
Midtjylland. Det regionale billede dækker dog over en 
befolkningsmæssig tilbagegang i en del kommuner.

I  Storbritannien er der også fremgang i alle regioner, 
men man kan bemærke den fortsat stærke tendens til 
koncentration i Sydøstengland med London-regionen 
som den centraliserende kraft.

I Tyskland har der været betydelige migrationer fra 
øst mod vest, og Tyskland har som det eneste af de tre 
lande negative vækstrater i nogle regioner. For fleres 
vedkommende ligger tabet i omegnen af 20 procent 
over de knap 30 år. Det rige Sydtyskland, og især Bay-
ern, er derimod en befolkningsmagnet, mens Berlin 
ikke trækker en øget befolkning til på helt det samme 
niveau som de to andre hovedstæder. Efter Anden 
Verdenskrig blev Berlin isoleret i DDR og omkranset 
af en mur. Byen rykkede fra den geopolitiske midte til 
en geografisk udkant. 

3.5. Social og etnisk segregering:  
Danmark som et eksempel
I velfærdssamfund er det et ideal, at befolkningen hel-
ler ikke i dens bosættelse fremstår som alt for adskilt 
etnisk eller socioøkonomisk. Med etnisk segregering 
menes, at indvandrere bor geografisk adskilt fra værts-
landets befolkning. Socioøkonomisk segregering be-
tegner, at befolkningsgrupper med forskellig indkomst, 
uddannelse og afhængighed af indkomstoverførsler 
bor geografisk adskilt. Segregering indebærer, at grup-
per af individer med veldefinerede forskellige karak-
teristika lever geografisk adskilt.

Etnisk segregering kan have en negativ betydning 
for integrationen målt ved deltagelse i uddannelse, ar-
bejde, kriminalitet, sundhed og samfundsengagement.33 
Bosætning i områder med høje andele af landsmænd 
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Figur 3.4. Regional befolkningstilvækst, 1992-2019, Danmark

Note: 1992 (ultimo 1991) er valgt som basisår i denne og de to følgende figurer, 
idet det er første år efter genforeningen af Tyskland med dækkende statistik.
Kilde: Danmarks Statistik.
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Figur 3.5. Regional befolkningstilvækst, 
1992-2019, Storbritannien

Note: 1992 (ultimo 1991) er valgt som basisår, idet det er første år efter Tysklands genforening med en dækkende statistik.
Kilde: NOMIS.
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Tilvækst
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Figur 3.6. Regional befolkningstilvækst, 1992-2019, Tyskland

Note: 1992 (ultimo 1991) er valgt som basisår, idet det er første år efter Tysklands genforening med en dækkende statistik.
Kilde: Destatis.
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kan også hæmme tilegnelsen af værtslandets sprog.34 
Tilsvarende kan en stærk socioøkonomisk segregering 
blokere for social mobilitet i fraværet af positive rolle-
modeller og stærke netværk i lokalsamfundet. Den of-
ficielle politik har derfor søgt at modvirke stærk etnisk 
og socioøkonomisk rumlig adskillelse. Men hvordan 
er udviklingen så forløbet indenfor de seneste tiår i en 
periode, hvor antallet af indvandrere er steget markant, 
og hvor den økonomiske ulighed er voksende? 

Vi begynder med at gengive en række danske un-
dersøgelser og vender os derefter i mere kort form mod 
Storbritannien og Tyskland. Undersøgelserne kaster 
lys over udviklingen fra 1980’erne til i dag.

Segregering indebærer, 
at grupper af individer 
med veldefinerede 
forskellige 
karakteristika lever 
geografisk adskilt.

En analyse fra ROCKWOOL Fondens Forsknings-
enhed viste, hvordan temaet kan gribes an. Analysen 
brugte to indeks til at følge ændringerne i Danmark fra 
1985 til 2003.35 Det første var det såkaldte D-indeks – 
dissimilationsindekset. Det måler, hvor uens befolknin-
gen bor. Dissimilation er det modsatte af assimilation i 
betydningen sammensmeltning. Omskrevet har vi her 
et tal for, hvor spredt forskellige grupper bor. D-indekset 
måler på en skala fra 0 til 100, hvor stor en andel af en 
befolkningsgruppe der skal flytte fra ét boligområde 
til et andet for at få en helt jævn fordeling af den på-
gældende gruppe. Er tallet nul, er gruppen helt jævnt 
fordelt. Omvendt hvis tallet er 100. Så bor gruppen helt 
adskilt fra den øvrige befolkning. 

Ofte regner man med, at et D-indeks under 30 er 
mindre betydende. Med så lavt et tal bor befolkningen 
forholdsvis blandet. Man skal op over 60, før man kan 
tale om en segregeret, eller adskilt, befolkning. Det 
skal dog bemærkes, at D-indekset er følsomt overfor, 

hvor stor en geografisk enhed der anvendes, og at 
gennemgangen for de tre lande ikke er direkte sam-
menlignelig, da den geografiske basisenhed og i øv-
rigt også grupperingen af indvandrere varierer.36 Det, 
der kan sammenlignes, er den relative udvikling over 
tid, dvs. om den rumlige adskillelse bliver mere eller 
mindre udtalt.

Det andet indeks var det såkaldte isolationsindeks. 
Det måler sandsynligheden for, at en tilfældig person 
møder en fra sin egen gruppe, når personen går ud 
ad sin hoveddør. Er tallet fx 50, er der 50 procents 
sandsynlighed for at møde en fra sin egen sociale el-
ler etniske gruppe.

Analysen viste, at der fra 1985 til 2003 ikke var sket 
en øget polarisering i danskernes bosættelse. Ande-
len af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere steg 
imidlertid markant fra 1985 til 2003. I 1985 udgjorde 
de 1,5 procent af befolkningen mod 5,9 procent i 2003 
– altså en firedobling. Denne stigning afspejles i isola-
tionsindekset, der gik fra 9 til 23 procent. D-indekset 
lå på 54 procent i 2003. I 2003 boede ikke-vestlige 
indvandrere dermed forholdsvis adskilt fra den øvrige 
befolkning og også mere adskilt end i 1985. 

Efter 2003 er der gennemført flere analyser af bosæt-
ningen.37  I forbindelse med omtalen af indvandrernes 
segregering står en analyse af Hans Skifter Andersen 
fra 2015 centralt. Forskeren analyserer perioden fra 
1985 til 2008 med en opdeling af landet i 9.000 by- og 
landområder med i gennemsnit 600 beboere. 

I 1985 var der 91 områder med mere end 20 pro-
cent ikke-vestlige indvandrere. Dette voksede til 1.030 
områder i 2008. I 170 områder var der mere end 50 
procent. Den maksimale andel i et enkelt område var 
45 procent i 1985 mod 90 procent i 2008. For hele pe-
rioden steg antallet af etnisk prægede områder især 
i 1990’erne, mens væksten er taget af efter årtusind-
skiftet. Årsagen til det stigende antal etnisk prægede 
områder er den fortsatte indvandring, og at der er født 
mange børn med en ikke-vestlig baggrund. Frem til 
2000 har der været en sammenhæng mellem andelen 
af etniske minoriteter i de enkelte områder og væksten 
i disse. Der var tale om en selvforstærkende udvikling, 
hvor allerede indvandrertætte kvarterer også fik den 
største tilvækst i andelen af indvandrere. 
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Fra 2000 til 2005 svækkedes denne udvikling, og 
efter 2005 tenderede områder med flest indvandrere 
til at få den mindste tilvækst. Det tolkes på den måde, 
at en bypolitik med områdeindsatser og regulering af 
udlejningen begynder at få effekt. Det er især kom-
muner med mange almene boliger, der har oplevet 
dette, formentlig fordi de har bedre muligheder for at 
gennemføre en spredningspolitik. D-indekset bereg-
net på undersøgelsens boligområder er faldet fra 56 
i 1985 til 48 i 2008. 

Det daværende Ministeriet for By, Bolig og Land 
fandt i en analyse fra 2014 en stigende tendens i for-
hold til socioøkonomisk segregering i de fire største 
byområder, både hvad angår indkomstgrupper, uddan-
nelsesgrupper og grupper på offentlig forsørgelse. 

Tendensen genfindes i en analyse fra Deloitte og 
Kraka fra 2018, hvor der fokuseres på udviklingen i 
børnefamiliernes bosættelsesmønster.38 Dissimilati-
onsindekset for de 20 procent rigeste børnefamilier 
er steget fra 27 til 35 fra 1995 til 2017 og for de 20 
procent fattigste børnefamilier fra 24 til 28. Analysen 
peger dog på, at dette niveau i en international sam-
menhæng er lavt. 

En analyse fra 2021 finder en klar tendens til, at 
faglærte og ufaglærte arbejdere i Danmark presses 
ud af de store byer på grund af de kraftigt stigende 
boligpriser forstærket af en øget økonomisk og ud-
dannelsesmæssig ulighed. Da mange arbejdspladser 
fortsat ligger i København og Aarhus, resulterer det i 
uforholdsmæssig lang tid brugt på pendling mellem 
hjemmet og arbejdsstedet.39

Samlet kan det for Danmark konkluderes, at segre-
geringen af befolkningsgrupper er stigende, når det 
gælder socioøkonomi, men ikke når det gælder etnicitet.

3.6. Segregering i Storbritannien
I de sidste årtier af 1900-tallet frem til folketællingen 
i 2001 noterer en række forskere en tiltagende etnisk 
adskillelse i Storbritannien.40 I nogle af de tidligere in-
dustribyer kom ikke-vestlige indvandrere til at udgø-
re den dominerende etniske gruppe i de gamle arbej-
derkvarterer, og der fandt en vis ghettoisering sted. 

Et udtryk for de sociale og etniske konflikter, der fik 
stor opmærksomhed i medierne, var voldsomme etni-

ske uroligheder i Bradford, Burnley og Oldham i 2001. 
I Bradford var der en asiatisk population på omkring 
20 procent af byens befolkning sammensat af indvan-
drere fra Bangladesh, Indien og Pakistan. Asiaterne 
var afgrænset til bestemte kvarterer, og uroen blev 
fremprovokeret af højreekstreme gruppers indmarch 
i byen. Konflikten eskalerede, og omkring 300 blev 
skadet og 300 arresteret. Disse konflikter var med til 
at sætte fokus på etnisk segregering i Storbritannien, 
hvis statistikmyndighed ud fra sociale hensyn vedlige-
holder en statistik baseret på etnicitet, se også kapitel 
5. Publiceringen af folketællingen fra 2001, der som 
nævnt ovenfor viste stigende segregering, blev derfor 
mødt med stor interesse.

Ved den næste folketælling i 2011 var der en ræk-
ke tendenser, der pegede på fortsat voksende etnisk 
segregering, men også træk der antydede en mindre. 

I London gik den britisk fødte hvide befolknings-
gruppe tilbage fra folketællingen i 2001 fra 60 procent 
af indbyggerne til 45 procent i 2011, og den britiske 
hovedstad er i dag karakteriseret ved homogene og 
tydeligt afgrænsede etniske kvarterer, ofte lokalise-
ret i udkanten af Greater London eller i East End.41  I 
Birmingham og Manchester androg den etnisk hvide 
britiske befolkning lige under 60 procent ved folketæl-
lingen i 2011, og i enkelte byer som Leicester, Luton 
og Slough udgjorde etniske minoriteter flertallet af 
indbyggerne samme år.42 Omvendt udgjorde hvide 
briter i nogle kommuner omkring 98 procent af det 
samlede indbyggertal.43

Generelt skete den største udflytning af hvide bri-
ter fra områder med den i forvejen højeste andel af 
udlændinge. Samtidig lå stigningen i de ikke-vestlige 
populationer i disse områder over den gennemsnitlige 
stigning for hele Storbritannien. 

Den højeste koncentration af indere fandtes i 2011 
i Leicester med 28,3 procent af byens samlede be-
folkning, af pakistanere i Bradford med 20,4 procent, 
af indvandrere fra Bangladesh i Tower Hamlets med 
32,0 procent, af sorte afrikanere i Southwark med 
16,4 procent og af farvede indvandrere fra Caribien i 
Lewisham med 11,2 procent.44

Ændringerne fremgår også af en rapport fra 
tænketanken Demos, der peger på, at i 2001 boede 

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   71115830_velfaerdsstat_r2_.indd   71 13/05/2022   13.2813/05/2022   13.28



72

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   72115830_velfaerdsstat_r2_.indd   72 13/05/2022   13.2813/05/2022   13.28



73

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   73115830_velfaerdsstat_r2_.indd   73 13/05/2022   13.2813/05/2022   13.28



74

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

omkring en million mennesker fra en etnisk minoritet 
i kvarterer, hvor mindre end halvdelen af beboerne var 
etnisk hvide. I 2011 var det 4,1 millioner mennesker.45

En mere detaljeret analyse på helt lokalt niveau 
peger dog på en modsatrettet tendens i form af en 
svagt reduceret geografisk adskillelse mellem 2001 
og 2011.46 Etniske grupper flytter således i stigende 
grad ud af kvarterer med en høj etnisk koncentration. 
På denne måde udviser de et spredningsmønster, som 
også gjaldt historiske grupper af indvandrere. Disse 
flyttede ud af de indvandrertætte kvarterer, efterhån-
den som de fik økonomisk fodfæste i landet. De aktu-
elle interne migrationsmønstre antyder, at der mere 
var tale om en social end en etnisk segregering, når 
nye kohorter af indvandrere samlede sig i kvarterer 
med en nedslidt og derfor økonomisk overkommelig 
boligmasse. 

Generelt skete den 
største udflytning fra 
områder med den i 
forvejen højeste andel 
af udlændinge.

Den faldende segregering mellem folketællingerne 
i 2001 og 2011 antydes også af et faldende dissimi-
lationsindeks for de store etniske grupper. Faldet er 
imidlertid mindre betydende. Indere i England gik fx 
tilbage fra et indeks på 68,5 til 63,4.47 Tilsvarende sva-
ge ændringer kan noteres for de øvrige store grupper 
af ikke-vestlige indvandrere. 

Tilbage står imidlertid, at dissimilationsindeksene 
for de ikke-vestlige hovedgrupper i England i 2011 lå 
højt i et interval fra 63,4 til 79,8. Mest segregerede er 
indvandrere fra Bangladesh, hvor ikke mindre end 80 
procent af populationen skulle spredes for at få en helt 
lige geografisk fordeling i forhold til majoritetsbefolk-
ningen. Vi var tidligere i kapitlet inde på, at tal over 60 
viser en stærkt segregeret befolkning, og det har vi 
for indvandrere fra Bangladesh i England. Mindst se-
gregerede er inderne med det ovenfor nævnte niveau.

Tilbage står også, at indekset er steget for majori-
tetsbefolkningen i form af hvide briter. Denne stigning 
er ganske vist meget lille. Men da den netop vedrører 
befolkningsflertallets bosættelsesmønstre, påkalder 
den sig stor interesse.

3.7. Segregering i Tyskland
Udviklingen i Tyskland er belyst i flere analyser. Nog-
le studier giver mål for segregeringen for hver af de 
store indvandrergrupper og data for forskellige kohor-
ter og undergrupper af indvandrere opgjort efter ud-
dannelseskvalifikationer. Andre supplerer den rumli-
ge dimension ved at give mål for arbejdspladssegre-
geringen opgjort ud fra forskellige baggrundsvariable.  

I en analyse fra 2012 gennemgås udviklingen i 
segregeringen blandt indvandrere med udenlandsk 
statsborgerskab i perioden fra 1973 til 2008.48 Analysen 
skelner således ikke mellem vestlige og ikke-vestlige 
indvandrere. Der analyseres i to dimensioner: rumlig 
segregering belyst ved dissimilationsindekset og et 
indeks for segregering på arbejdsstedet. 

Analysen finder en betydelig og stort set uændret 
segregering i de 30 år frem til 2008, og dette gælder 
både geografisk og på arbejdspladsniveau. Den etniske 
segregering er dog aftagende over tid for de enkelte 
kohorter af indvandrere. Det betyder, at jo længere tid 
indvandreren har opholdt sig i Tyskland, desto mindre 
er segregeringen. 

Ved en situationsbeskrivelse for 2008 var indeks 
for segregering på arbejdsstedet 58, hvilket viser, at 
indvandrerne i høj grad arbejder adskilt fra tyskerne. 
Den geografiske segregering har en indeksværdi på 36, 
hvilket ligger moderat over værdien 30, der ovenfor blev 
omtalt som mindre betydende. Opgjort på faggrupper 
er ufaglærte mere udsat for segregering. Opgjort på 
etniske grupper er tyrkere og asiater de mest segre-
gerede i bosættelsen, og tyrkere, polakker og asiater 
de mest segregerede på arbejdsstedet.

Et metodeorienteret studie fra 2020 giver ud fra 
forskellige forudsætninger noget lavere resultater for 
dissimilationsindekset for tyske byer.49 Studiet kon-
kluderer, at segregeringen i de fleste tyske byer er 
lav til moderat. Nogle byer som Berlin og Dortmund 
har ganske vist dissimilationsindeks tæt på 40. Gen-
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nemføres en række korrektioner, falder indeksene for 
disse byer imidlertid væsentligt. Alt i alt peger studiet 
på, at hverken dissimilations- eller isolationsindekset 
er specielt højt i Tyskland.

3.8. Sammenfatning
I Storbritannien udgør den store regionale ulighed i 
kombination med statsdannelsens almindelige forhi-
storie et nationsnedbrydende potentiale. I Tyskland er 
der siden genforeningen gjort en enorm indsats for 
at rette op på en forældet, fragmenteret og nedslidt 
infrastruktur i det forhenværende DDR, hvilket til dels 
er lykkedes. Alligevel har Tyskland som den eneste af 
de tre nationer oplevet en betydelig tilbagegang i be-
folkning i nogle regioner. Danmark er præget af min-
dre, men alligevel manifeste regionale forskelle, der 
yderligere er taget til efter finanskrisen.

Kapitlet viser, at der er etnisk segregering i alle tre 
lande. Denne segregering er imidlertid klart mere be-
skeden i Danmark og sandsynligvis også i Tyskland, 
mens den er markant i Storbritannien.
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Velfærdsstatens finansiering og langsigtede 
bæredygtighed er afhængig af befolkningens 
arbejdsudbud, herunder at både kvinder og mænd 
tager del i aktiviteter på arbejdsmarkedet. I denne 
sammenhæng betyder familiestrukturen og familiens 
præferencer for tidsanvendelse meget. Tilsvarende 
er boligforholdene vigtige for familiernes trivsel. Dette 
kapitel undersøger, i hvor høj grad familiemønstret 
og boligforholdene over tid har ændret sig i de tre 
velfærdsstater. Det analyseres også, om familiens 
tidsanvendelse har ændret sig. I hvilken grad har fokus 
forskubbet sig fra arbejdsmarkedet mod mere fritid og 
trivsel i familien?

i familien
og livet

4. Boligen
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I årene efter Anden Verdenskrig var bolignøden akut og 
omfattende i Tyskland og udbredt i Danmark og Stor-
britannien. Velstandsstigninger og teknologiudvikling 
har med tilskud fra staten til boligbyggeri og husleje 
samt skattefradrag for renter på prioritetsgæld stort set 
afskaffet dette problem. Ændringer i samlivsformerne, 
færre børnefødsler og flere skilsmisser har imidlertid 
siden 1960’erne omformet livet i familien, så der i dag 
bor færre mennesker i husstandene. Af samme grund 
er antallet af husstande vokset, hvilket bidrager til pres 
på storbyerne og deres infrastruktur.

4.1. Akut bolignød og byggeboom
Forholdene i den gamle del af boligmassen i Danmark 
var ofte ringe, og det var i begyndelsen af 1960’er-
ne en kamp for unge familier i de store byer at få ad-
gang til en lejlighed. Byggeboomet kom først senere 
i tiåret stimuleret af en fremgang i reallønnen, tekno-
logiske fremskridt i byggeriet og privatbilismens gen-
nembrud.1 Nu blev det muligt at bo i forstæderne til 
de store byer og alligevel arbejde i centrum. Udviklin-
gen blev i høj grad fremmet af politiske beslutninger, 
der sigtede mod at skabe tidssvarende boliger til vel-
færdsstatens borgere.

Flere af de gamle kvarterer i de største byer blev 
saneret i 1960’erne og 70’erne ledsaget af udflytning 
til nye boligkomplekser i omegnskommunerne eller 
i periferien af den gamle by. Omkring 70 procent af 
de almene boliger, der er etableret af almennyttige 
boligselskaber med offentlige tilskud, er opført efter 
1960 med særlig ekspansion fra 1965 til 1975.2 Hus-
lejetilskud lettede adgangen til moderne boliger for 
industriarbejdere, og gunstige skatteregler med store 
skattefradrag for renter samt en høj inflation fremme-
de parcelhusbyggeriet til hr. og fru Middelstand. Ved 
midten af 1970’erne voksede de danske byer med 26 
ha om dagen. Det blev til 77 km2 bymæssig bebyg-
gelse på et år.3 Halvdelen gik til villakvartererne, der 
skulle forsynes med veje: 380 km om året.4 Hertil kom 
udbygningen af motorvejsnettet og det øvrige vejnet.

Efter mange års nedslidning og tilflytning af indvan-
drere fra ikke-vestlige lande kan en del af 1960’erne 
og 70’ernes etagebyggerier betegnes som udsatte 
boligområder med Mjølnerparken i København, Gel-

lerup Parken i Aarhus og Vollsmose i Odense som 
eksempler. En del af periodens byggeri er allerede 
faldet for nedrivning. Andre dele står overfor omfat-
tende renoveringer. Den privatejede bolig har derimod 
bevaret sin attraktion. 

Storbritannien og i langt mere udtalt grad Tyskland 
var eksponeret for modstanderens luftbombardemen-
ter, der i høj grad ramte byernes boligkvarterer, idet 
krigen mod fjendens civilbefolkning blev et strategisk 
mål i sig selv.5 Dertil kom i Tyskland de allieredes ero-
bring af landet med ødelæggende kampe i flere af de 
store byer.6

Storbritannien 
og Tyskland var 
begge eksponeret 
for modpartens 
luftbombardementer, 
der i høj grad ramte 
byernes boligkvarterer.

Selvom der var en stor byggeaktivitet i mellemkrigs-
tiden i Storbritannien, var store dele af boligmassen ved 
krigsudbruddet stadig slum opført under industrialise-
ringen i 1800-tallet, og i 1930’ernes sociale debat var 
forholdene i arbejderkvartererne et tilbagevendende 
emne.7 Under krigen blev situationen akut forværret, 
da Luftwaffe ødelagde omkring 250.000 boliger og 
beskadigede næsten fire millioner ud af en boligmasse 
på omkring 10 millioner enheder.8 I den hårdeste peri-
ode med luftangreb fra august 1940 til juni 1941 blev 
godt 2,2 millioner mennesker hjemløse. Desperatio-
nen drev hjemløse til at besætte forladte kaserner og 
bygninger ved flyvepladser og tomme kontorer i by-
erne i de første år efter krigen,9 og byggeriet var højt 
prioriteret, da Labour dannede en flertalsregering i 
1945. Mange arbejderpolitikere havde således op til 
valget haft boligsituationen som et af de helt centrale 
argumenter for indsættelsen af en arbejderregering. 

Frem til Labours tab af regeringsmagten i 1951 
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blev der opført 1,4 millioner nye boliger, heraf en stor 
andel i kommunalt regi. Mange af disse boliger var 
trods begrænsninger i adgangen til byggematerialer 
af en relativt høj standard med skyllende toilet, bade-
værelse og tre eller flere værelser og i nogle tilfælde 
desuden med en have tilknyttet boligen. Nogle af de 
hjemløse kunne flytte ind i godt 150.000 præfabrike-
rede bungalows, som blev opført fra 1944 til 48 på 
regeringsinitiativer. Tusindvis af dem er stadig i brug.

Den statslige planlægning af byggerierne inddrog 
forstæderne og designede nye satellitbyer – new 
towns – med en betydelig sammenhængskraft i lo-
kalmiljøet. Med disse new towns videreudvikledes 
det tidlige 1900-tals ideer om havebyen, og modellen 
blev ført videre i 1960’erne og 70’erne. Byggerierne 
var et synligt fysisk udtryk for velfærdsstatens sociale 
ambitioner og styrkede befolkningens tilslutning til 
det nationale projekt.10 

Byggerierne var et 
synligt fysisk udtryk 
for velfærdsstatens 
ambitioner og styrkede 
befolkningens 
tilslutning til det 
nationale projekt.

Da De Konservative overtog regeringen i 1951, var 
bolignøden langtfra afviklet, og nybyggeriet var fortsat 
højt prioriteret med 300.000 opførte boliger i 1956. 
Lovgivningen for nybyggeri blev liberaliseret, hvilket 
førte til et øget privat boligbyggeri samtidig med, at 
de kommunale byggeprogrammer blev fastholdt af en 
konservativ regering, der bekendte sig til efterkrigsti-
dens sociale ambitioner og visionen om en national 
enhed.11 Kreditforeninger udbød billige lån, og det at 
eje egen bolig kom indenfor mange faglærte arbejde-
res rækkevidde. 

Endnu i 1960 var der alligevel bolignød. Velstands-
stigninger, teknologiske innovationer i byggeriet og fa-

vorable skattefradrag ved prioritetsgæld var i de kom-
mende år med til at reducere problemet. De sidste år i 
1950’erne blev indgangen til byggeri af betonkarreer, 
hvad der styrkede byggeriets produktivitet, men ikke 
nødvendigvis livskvaliteten i de nye boligområder. Me-
get af nybyggeriet efter 1960 blev opført i forstæderne 
og i satellitbyer, mens byernes centre forfaldt.

Under Thatcher skød priserne på boligmarkedet i 
vejret med nye favorable fradragsmuligheder for renter 
på gæld i fast ejendom.12 I forlængelse af den alminde-
lige privatisering af offentlige aktiviteter blev godt 1,2 
millioner kommunale boliger solgt til lejerne til langt 
under vurderingen.13 Gennem denne omlægning for-
beredt af The Housing Act of 1980 blev mange arbej-
dere ejere af deres bolig. Men omlægningen betød 
også et definitivt brud med den sociale boligpolitik, 
der var blevet gennemført siden 1945 som en del af 
visionerne om en særlig britisk velfærdsstat. Boligpo-
litikken blev herved det politikområde, hvor Thatcher 
tidligst trådte i karakter som nyliberal værdikriger.14 
Da det var de bedste boliger, der blev solgt fra, med-
virkede salgene til en forslumring af de tilbageblevne 
kommunalt ejede boliger.

I Tyskland blev hele kvarterer i Bremen, Darmstadt, 
Essen, Frankfurt am Main, Hamborg, Magdeburg, 
Mannheim, Stuttgart, Würtzburg og mange andre byer 
jævnet med jorden af de allieredes luftangreb og under 
kampe på jorden. Ved nogle af luftangrebene var tabet 
af menneskeliv overvældende.15 I Frankfurt am Main 
overlevede fx kun halvdelen af 1939-befolkningen. Som 
krigen skred frem, og tyskerne fra sommeren 1944 tab-
te enhver kontrol over deres luftrum, blev angrebene 
intensiveret. Byerne længst mod øst blev ramt af de 
engelske og amerikanske fly i vinteren 1944-45. Mest 
omtalt er tilintetgørelsen af Dresden – indtil da kendt 
som ”Firenze ved Elben” pga. de mange enestående 
historiske bygninger – i februar 1945.16 Hovedstaden 
blev ødelagt under Slaget om Berlin i april-maj 1945.17 

Bolignøden blev forstærket af de knap 12 millioner 
flygtninge eller fordrevne fra de afståede områder i 
Preussen og fra Sudeterlandet i Tjekkoslovakiet, hvor 
fordrivelsen var særlig hårdhændet. Mange af disse 
flygtninge boede i lejre til ind i 1950’erne. Andre blev 
tvangsindkvarteret i de tilbageblevne boliger, hvor de 
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klumpede sig sammen med de oprindelige beboere.18 
Sachsen og Bayern modtog flertallet fra Sudeterlandet, 
hvilket betød et tilskud af veluddannede industriarbej-
dere, der medvirkede til en industriel udvikling af det 
tidligere landbrugsprægede Bayern. Mecklenburg og 
Slesvig-Holsten modtog flygtningene fra det overve-
jende agrare Østpreussen. Slesvig-Holsten, med store 
landområder uden indkvarteringsmuligheder og uden 
store industrier, fik næsten fordoblet sin befolkning un-
der store protester fra den lokale befolkning, herunder 
det danske mindretal.19

Bolignøden blev 
forstærket af knap 12 
millioner flygtninge eller 
fordrevne fra de afståede 
områder i Preussen 
og fra Sudeterlandet i 
Tjekkoslovakiet.

Efter krigen og videre frem gennem 1950’erne blev 
der opført en hel del ”sozialer Wohnungsbau”. Fx er Ber-
lin som by fortsat kendetegnet af arkitektur, der skulle 
opføres hurtigt og med billige materialer i de to første 
årtier efter Anden Verdenskrig. Under Adenauer blev 
der i 1950’erne desuden indført lovgivning med inci-
tamenter til at fremme opførelsen af ejerboliger. I Willy 
Brandts kanslerperiode blev derimod ført en klassisk 
socialdemokratisk boligpolitik med forhøjede husleje-
tilskud til lavindkomstgrupperne og øgede subsidier 
til socialt boligbyggeri. En stor del af efterkrigstidens 
byggeri blev som i Danmark og Storbritannien opført 
som boligblokke med beton som det helt dominerende 
materialevalg. Ved begyndelsen af 1970’erne tegnede 
der sig et billede af, at en mere omfattende boligman-
gel var elimineret. Fokus forskød sig mod renovering 
og forbedring af den bestående boligmasse – paral-
lelt med forholdene i det øvrige EF ved denne tid.20 De 
varierende prioriteringer i forhold til boligbyggeriet og 

ejerskabet til boliger var selv sagt fortsat politiske. I 
1980’erne besluttede CDU-regeringen at trække det 
meste af støtten til opførelse af socialt boligbyggeri 
tilbage. I Berlin kom det i 1990’erne i stedet til et af-
skrivningsbegunstiget byggeboom.

Bygningsmassen i DDR var ældre end i Forbunds-
republikken. Omkring halvdelen af boligerne var opført 
før krigen, og disse var langt mere nedslidte. Beton-
byggerier rejst i hast efter krigen og i meget stor skala 
blev opført i billige materialer. Tusinder af boliger i det 
forhenværende DDR var derfor kondemneringsværdige 
i 1990 og under alle omstændigheder ikke attraktive for 
lejere med rimelige indkomster. Forbundsregeringen 
allokerede skattefordele ved byggeri i Østtyskland med 
en sådan succes, at boligmassen overskred behovet, 
og denne skattefinansierede boligboble sprang, da 
skattefordelene udløb i 1998. 

Fordelingen mellem ejere og lejere i de tre lande 
er opgjort i figur 4.1. Det fremgår, at andelen af ejer-
boliger ligger lavest i Tyskland, selvom andelen lige 
netop overskrider 50 procent. Storbritannien har med 
en andel på omkring 65 procent den højeste andel af 
ejerboliger i forlængelse af en boligpolitik, der over 
lange stræk favoriserede ejerboligen. 

Figur 4.2 demonstrerer byggeaktiviteten fra 1960 til 
1990. Meget af den økonomiske vækst blev omsat i et 
øget boligforbrug, mest markant i Danmark og Tyskland, 
og tidsmæssigt mest udpræget frem til begyndelsen 
af 1970’erne, hvor oliekrisen i 1973 medførte et fald. 

Byggeriet skete som nævnt med medvind fra vel-
færdsstaten i form af statslige incitamenter, enten di-
rekte i form af tilskud til opførelse af socialt boligbyggeri 
eller skattefradrag ved renter på gæld i fast ejendom.21 
Huslejetilskud gjorde det muligt for mindrebemidlede 
at realisere et øget boligforbrug. 

På vej ud af bolignøden blev boligerne større. Som 
følge af en uens gruppering i de nationale statistikker er 
boligstørrelserne i tabel 4.1 ikke fuldt ud sammenligne-
lige, ligesom det ikke har været muligt at føre data helt 
frem til i dag. Alligevel viser tabellen hovedtrækkene 
ved husstandenes adgang til kvadratmeter i boligmas-
sen, hvor mellemstørrelsen på 50-99 m2 og de store 
boliger over 100 m2 er fremherskende i alle  tre lande. 
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Note: Storbritannien dækker kun England og Wales til og med 1976. Storbritannien 1990 er 1991. Lineær interpolation, hvor data mangler.
Kilde: FN og Danmarks Statistik. 

Figur 4.1. Ejerforholdet til boligen, 2018

Figur 4.2. Nyopførte boliger pr. 1.000 indbyggere, 1960-1990
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Tabel 4.1. Andel husstande pr. boligstørrelse, 
2014, andel i pct.
Danmark

Mindre end 50 m2 7,6
50-74 m2 21,7
75-99 m2 23,0
100-124 m2 16,1
125+ m2 31,6

Storbritannien

Mindre end 50 m2 9,0

50-69 m2 21,8
70-89 m2 29,9
90-109 m2 15,9
110+ m2 23,4

Tyskland

Mindre end 40 m2 4,2
40-59 m2 16,3
60-79 m2 24,1
80-100 m2 17,0
100-120 m2 12,1
120+ m2 26,2

Kilde: Danmarks Statistik, Destatis, Ministry of Housing, Communities, and 
Local Government.

Tabel 4.2. Andel husstande med kun en person, 
1966, 2000 og 2018, pct.

1966 2000 2018
Danmark 15,4 26,0 44,1
Storbritannien 21,9 32,0 30,5
Tyskland 20,3 38,0 41,7

Note: Tyskland er Vesttyskland, og Storbritannien dækker over England og 
Wales for ”1966”. Vesttysklands tal er fra 1961, og England og Wales’ tal er 
fra 1965 i første søjle ”1966”. Institutionelle fælleskaber som plejehjem og 
kollegier indgår ikke i tabellen.
Kilde:  FN og Eurostat.

Andelen af små boliger under 50 m2, der tidligere 
var dominerende i antal og ofte husede en hel familie, 
er i dag ubetydelig.

Et ledsagefænomen ved udflytningen til forstæ-
derne var pendling over ofte store afstande fulgt op 
af udbygning af vej- og banenettet. Alligevel opstod 
der daglige trafikproblemer, og borgerne måtte bru-

ge længere tid på transport mellem hjem og arbejde 
– ofte frustrerende lang tid! 

Denne problematik er særlig udtalt i og omkring 
London. Renset for inflation er fast ejendom i London 
siden 1970’erne steget med godt 500 procent mod 
godt 160 procent for resten af Storbritannien.22 I takt 
med de voldsomme prisstigninger på fast ejendom er 
mange fra arbejder- og middelklassen blev tvunget til 
at købe eller leje deres bolig langt fra verdensbyens 
centrum med til tider timelange pendlingsafstande 
mellem hjem og arbejde. Men også i hovedstadsre-
gionen samt omkring Hamborg og Berlin er der store 
problemer med kødannelser på vejene.23 Her pendler 
mange ligeledes over store afstande.

4.2. Livet som single
Boligerne blev bedre og større, samtidig med at sam-
livsformerne ændrede sig. Efter betydelige ændrin-
ger i måderne at leve sammen på og i antallet af bør-
nefødsler efter 1960 har andelen af husstande med 
mere end en person således været på retur. Borgerne 
bor i dag langt oftere alene end tidligere, hvilket er en 
del af baggrunden for behovet for flere boliger. Tabel 
4.2 illustrerer udviklingen, idet den også viser sær-
træk ved de enkelte lande. I Storbritannien synes der 
fx at være indtruffet et svagt fald i andelen af single-
husstande mellem 2000 og 2018, måske fremprovo-
keret af dyre huslejer i de største byer.

I 2018 rummer omkring fire ud af ti husstande i Dan-
mark og Tyskland kun én enkelt person, mens knap hver 
tredje husstand i Storbritannien er en singlehusstand. 

Blandt de 25-64-årige bor relativt flest mænd ale-
ne. Når relativt færre kvinder bor alene, skyldes det, 
at de oftere har børn boende efter opløste parforhold. 

Tabel 4.3. supplerer fremstillingen ved at vise det 
gennemsnitlige antal beboere pr. husstand opgjort i 
tiårsintervaller fra 1961 til 2019. I alle årene efter 1961 
ser vi et højere gennemsnit for Storbritannien, og be-
vægelsen mod singlehusstande er her stoppet efter 
1991, mens der i Danmark og Tyskland er et fortsat svagt 
fald i antal beboere pr. husstand, efter årtusindeskiftet.
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Tabel 4.3. Gennemsnitligt antal personer 
pr. husstand, 1961-2019

Danmark Storbritannien Tyskland
1961 3,0* 3,0 2,9
1971 2,7* 3,1 2,7*
1981 2,5* 2,7 2,5
1991 2,3* 2,5 2,3
2001 2,2* 2,4 2,2
2011 2,2* 2,4 2,0
2019 2,1 2,4 2,0

Note: Tyskland = Vesttyskland frem til og med 1981. Stjerner markerer, at 
tallet er opgjort i året med 0 som sidste ciffer. Eksempelvis er Tysklands 
1971-observation i virkeligheden Vesttyskland, 1970.
Kilde: Danmarks Statistik, ROCKWOOL Fonden, Destatis, Office for National 
Statistics og A Vision of Britain Through Time, University of Portsmouth.

4.3. Familiedannelse og -opløsning
Tilbøjeligheden til at indgå ægteskab i perioden fra 
1965 til 2019 belyses i figur 4.3. Figuren viser, hvor 
mange i en befolkningsgruppe på 1.000 individer der 
indgik ægteskab i de enkelte år. Da der har været en 
række ændringer i befolkningernes alders- og uddan-
nelsesfordeling, og da figuren ikke korrigerer for det-
te, fortæller den ikke hele historien. Den korrigerer 
heller ikke for den betydelige indvandring af borge-
re fra ikke-vestlige lande med andre kulturelle traditi-
oner for familiedannelse. Det skal også indskydes, at 
homoseksuelle ægteskaber blev en mulighed i Dan-
mark i 2012, til erstatning af registrerede partnerska-
ber, og i 2014 i Storbritannien, i Nordirland dog først 
i 2020, og i 2017 i Tyskland afspejlende en helt anden 
kønsmoral end i begyndelsen af 1960’erne. Alligevel 
kan vi med forsigtighed udlede nogle udviklingstræk. 

I Danmark ser vi en faldende tendens frem til be-
gyndelsen af 1980’erne, hvorefter frekvensen steg frem 
mod årtusindskiftet fulgt af stagnation og et fald efter 
finanskrisen. I Tyskland registreres et langsigtet fald 
fra 1965 til slutåret afbrudt af en kortvarig svag stigning 
fra slutningen af 1970’erne til 1990. I Storbritannien 
gik ægteskabsfrekvensen mærkbart ned under krigen, 
hvilket de første efterkrigsår imidlertid viste langtfra 
betød, at drømmen om det lykkelige liv i familiens skød 
var falmet. Frekvensen steg stadig svagt i de første år 
i figuren fra 1965 til 1970, hvorefter et langsigtet fald 
satte ind, der varede frem til udgangen af perioden. 

I dag er der ikke den store forskel i ægteskabsfre-
kvens. Danmark og Tyskland er stort set på niveau, 
mens Storbritannien ligger marginalt lavere.  Ændringer 
i livsstil og sociale værdier har mindsket ægteskabs-
frekvensen i befolkninger, der gennemsnitlig er ældre 
i dag end i begyndelsen af 1960’erne.

I dag er der ikke 
den store forskel i 
ægteskabsfrekvens.

Gennemsnitsalderen ved ægteskabets indgåelse 
er steget og er næsten ens i de tre lande, fremgår det 
af tabel 4.4. Baggrunden for den stigende alder ved 
indgåelse af første ægteskab er et livsmønster, hvor 
unge par ofte lever sammen nogle år uden papir, må-
ske får et barn for så at gifte sig et år eller to senere. 
Og kvindens alder ved fødslen af det første barn har 
været jævnt stigende. Dertil kommer, at de unge er 
længere tid i uddannelse end tidligere generationer.

Tabel 4.4. Gennemsnitsalder for kvinder og mænd 
gift for første gang, 1980 og 2015

Kvinder Danmark Storbritannien Tyskland
1980 24,8 23,0 23,4
2015 31,9 31,5 30,9
Mænd Danmark Storbritannien Tyskland
1980 27,5 25,3 26,1
2015 34,3 33,4 33,6

Note: Tyskland = Vesttyskland i 1980. Storbritannien dækker kun England 
og Wales. 
Kilde: United Nations Economic Commission for Europe og Eurostat.

Figur 4.4 viser tendensen til at opløse familier i form 
af antal skilsmisser pr. 100 vielser fra 1965 til 2019. 
Skilsmisse var endnu omkring 1960 stigmatiserende i 
mange sociale relationer. Skilsmisselovgivningen gav 
eksempelvis i Storbritannien normalt kun mulighed 
for opløsning af ægteskab, hvis den ene part erkendte 
utroskab, og det tog lang tid at blive skilt. Det ændrede 
sig i løbet af 1960’erne med en friere seksualmoral. I 
1969 kom eksempelvis en lov, der tillod opløsning af 
ægteskabet, hvis begge parter tre år efter ansøgning 
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Note: Tyskland er Vesttyskland frem til 1991. Lineær interpolering ml. 2003 og 2007 for Storbritannien.
Kilde: Eurostat.

Figur 4.4. Skilsmisser pr. 100 vielser, 1965-2019
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Figur 4.3. Årlige vielser pr. 1.000 indbyggere, 1965-2019
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fortsat var enige om skilsmisse. I 1974 endte 23 pro-
cent af ægteskaberne med skilsmisse efter 10 år. The 
Matrimonial and Family Proceedings Act of 1984 tillod 
indgivelse af skilsmissebegæring allerede efter et års 
ægteskab.24

Figuren viser, at niveauet er stort set ens i dag. I 
alle tre lande er hyppigheden af skilsmisser steget 
markant siden midten af 1960’erne – i Storbritannien 
fx med en faktor 4. Lige nu går tendensen dog mod 
en faldende skilsmissefrekvens.

Figur 4.5 viser samlivsformerne, når familierne 
har børn. Det er sjældent, at det er faren, der bor ale-
ne med børnene. Det gælder både i 2000 og i 2018. 
Derimod er omkring hver femte af mødrene enlige i 
de tre lande i 2018.

Fremgang i 
produktivitet på 
arbejdsmarkedet bliver 
også omsat i en øget 
fritid og ikke kun i en 
øget materiel velfærd.
4.4. Hvad bruger familierne tiden på?
Perioden siden 1960 har bragt betydelige reduktio-
ner af den tid, borgerne bruger på arbejdsmarkedet. 
Det er sket i takt med store stigninger i produktivite-
ten i erhvervslivet. Bliver den øgede tid, den enkelte 
så selv råder over, anvendt i familien – fx på øget sam-
vær med børnene? 

Studier af befolkningens tidsanvendelse er gennem-
ført i næsten alle industrialiserede lande gennem en 
længere periode.25 Tabel 4.5 giver data fra undersøgel-
ser over tidsforbruget på arbejdsmarkedet i perioden 
fra 1983 til 2020. Tabellen illustrerer det generelle fald 
i tidsanvendelsen på arbejdsmarkedet mellem 1983 
og 2020. Fremgang i produktivitet på arbejdsmarkedet 
bliver dermed også omsat i en øget fritid og ikke kun i 
en øget materiel velfærd. I en særlig analyse for Dan-
mark er det samtidig vist, hvordan mænd og kvinder i 

stigende grad bruger døgnets 24 timer ens.26 
Nedgangen i præsterede timer på arbejdsmarkedet 

er en almindelig tendens i industrisamfundene. Den 
gennemsnitlige årlige arbejdstid i OECD-landene faldt 
fra ca. 2.000 timer i 1970 til godt 1.750 timer i 2015.27 

I 2020 havde de britiske mænd det højeste antal 
arbejdstimer med i gennemsnit knap 40 timer om 
ugen. Fra denne arbejdsomhed var der et stykke ned 
til de danske og tyske mænd, der arbejdede henholds-
vis omkring 36 og 38 timer om ugen. Hos kvinderne 
tilbragte de danske og britiske kvinder knap 2 timer 
mere på arbejdet end de tyske. Denne forskel bekræf-
tes af OECD-tal for 2016. Den gennemsnitlige årlige 
arbejdstid for briter lå dette år lige under 1.700 timer, 
mens danskere og tyskere havde en årlig arbejdstid 
omkring eller lige under 1.400 timer, hvilket er langt 
under OECD-gennemsnittet.28

Tabel 4.5. Gennemsnitlig arbejdstid om ugen, 
1983-2020. Timer:minutter
Danmark 1983 1991 2000 2010 2020
Mænd 41:54 36:54 37:54 38:15 36:18
Kvinder 32:06 31:18 31:13 32:24 31:45
Storbritannien 1983 1991 2000 2010 2019
Mænd 42:06 42:36 41:29 39:47 39:35
Kvinder 29:00 30:24 29:55 30:32 31:30
Tyskland 1983 1991 2000 2010 2020
Mænd 43:12 42:18 42:40 40:24 37:52
Kvinder 35:30 29:18 32:24 30:25 29:50

Note: Data dækker personer over 15 år med arbejde.
Kilde: Ilostat.

Tabel 4.6 fokuserer på tiden brugt på husholdnings-
arbejde og omsorg. Husholdningsarbejde indeholder 
tid brugt på indkøb, husligt arbejde, gør det selv-arbejde 
og børneomsorg. Tidspunktet for de seneste undersø-
gelser varierer, og data er ikke helt sammenlignelige. 
Men der tegner sig et billede af, at danske og tyske 
mænd er mere aktive med arbejde i hjemmet end bri-
tiske, ligesom britiske kvinder i højere grad fravælger 
tidsforbrug på husholdningsarbejde.

Tabel 4.7 skildrer de voksnes tidsanvendelse på 
børnene. Mænds tidsanvendelse på børnene er taget 
til siden årtusindskiftet og når især for danske mænd 
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Tabel 4.6. Tid brugt på ubetalt husholdnings
arbejde og omsorg i de tre lande, udvalgte år. 
Timer:minutter pr. dag
Danmark 2001 2009
Mænd 02:25 02:43
Kvinder 03:30 03:44
Storbritannien 2001 2015
Mænd 01:56 01:40
Kvinder 03:33 03:03
Tyskland 2002 2013
Mænd 02:31 02:24
Kvinder 04:15 03:49

Kilde: Verdensbanken.

Tabel 4.7. Fædre og mødres tid på børneomsorg 
på aktive omsorgsdage i de tre lande, flere år, 
indeks. Første undersøgelse = 100
Danmark 2001 2009 2018
Mænd 100 129,9 201,5

Kvinder 100 103,4 150,9

Storbritannien 2001 2015

Mænd 100 109,9 —

Kvinder 100 99,5  —
Tyskland 2002 2013

Mænds 100 113,2 —

Kvinder 100 100,5  —

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Eurostat.

Tabel 4.8. Fædre og mødres tid på børneomsorg 
på aktive omsorgsdage i Danmark, udvalgte år. 
Timer:minutter

2001 2009 2018
Mænd 01:07 01:27 02:15
Kvinder 01:56 02:00 02:55

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Eurostat.

Tabel 4.9. Forbruget af fritid. Timer:minutter pr. dag
Danmark, 2009 Mænd Kvinder
Læsning 00:26 00:38
Socialt samvær 01:11 01:19
TV, radio, musik 02:34 02:13
Fritidssysler/hobby 00:58 00:39
Motion/sport 00:26 00:25
Underholdning/Kultur 00:11 00:14
Andet (inklusive transport) 00:58 01:01
I alt 06:44 06:29

Storbritannien, 2015 Mænd Kvinder
Læsning 00:17 00:20
Socialt samvær 00:55 01:10
TV, radio, musik 02:37 02:16
Fritidssysler/hobby 00:50 00:29
Motion/sport 00:23 00:15
Underholdning/Kultur 00:08 00:09
Andet (inklusive transport) 00:49 00:48
I alt 05:59 05:27

Tyskland, 2013 Mænd Kvinder
Læsning 00:32 00:35
Socialt samvær 01:15 01:20
TV, radio, musik 02:16 02:02
Fritidssysler/hobby 00:57 00:33
Motion/sport 00:30 00:27
Underholdning/kultur 00:13 00:14
Andet (inklusive transport) 00:55 00:55
I alt 06:38 06:06

Kilde: Bonke (2009) og Eurostat.

Tabel 4.10. Lykkeindeks, 20152020
Danmark Storbritannien Tyskland

2015 7,5 6,7 7,0
2016 7,5 6,7 7,0
2017 7,6 6,8 7,0
2018 7,6 7,1 7,0
2019 7,6 7,2 7,1
2020 7,5 6,8 7,3

Kilde: World Happiness Report.
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relativt høje niveauer. I en europæisk sammenligning 
fra begyndelsen af årtusindskiftet fremgik det alle-
rede, at danske fædre med børn under 7 år kun blev 
overgået af norske og svenske fædre, når det angik 
tidsanvendelsen på disse børn. Hvis børnene var i al-
deren 7-17 år, blev de danske fædres tidsanvendelse 
på disse børn kun overgået af de svenske fædres.29

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har gen-
nem en tidsanvendelsesundersøgelse i 2018 kunnet 
sammenholde udviklingen i Danmark tilbage til 2001. 
I denne periode er danske mænds tidsanvendelse 
på børnene steget fra 1 time og 7 minutter på aktive 
omsorgsdage til 2 timer og et kvarter. Danske mødre 
bruger dog fortsat mere tid på børnene: næsten 3 ti-
mer i 2018.30

Tabel 4.9 giver en oversigt over, hvor meget tid der 
anvendes på forskellige fritidsaktiviteter. Tid brugt på 
tv, radio og musik er dominerende i alle tre lande. Bri-
tiske mænd og kvinder ligger i bunden, hvad angår tid 
brugt på motion og sport, selvom niveauet er ret ens.

4.5. World Happiness Report:   
Trives de tre befolkninger?
Trives de tre landes befolkninger så med den måde, 
de har indrettet tilværelsen på i velfærdsstaten? Me-
get tyder på det. FN publicerer årligt en oversigt over, 
hvor tilfredse befolkningerne i mere end 150 lande er 
med deres liv, i World Happiness Report. 

Rapporten bliver til på baggrund af surveys i repræ-
sentative udsnit af landenes befolkninger. Borgerne 
interviewes om en række forhold, der understøtter 
oplevelsen af velfærd, herunder indkomst, hvor lang 
tid befolkningerne kan forvente at leve et liv med godt 
helbred, oplevelsen af frihed og social sikkerhed, ind-
byrdes tillid og det lidt abstrakte begreb ”generøsiteten 
i samfundet”. Svarpersonerne kan give en score mel-
lem 0 og 10, idet 10 dækker den højeste lykkefølelse. 

Mellem de lande, der er placeret i toppen af ska-
laen, er forskellene små. Det kan derfor være lidt af 
et tilfælde, hvilket af de bedst placerede lande der 
kommer ud som nr. et i det enkelte år. Under alle om-

Figur 4.5 Fordelingen af familier med børn, 2000 og 2018

Note: Gifte og samboende inkluderer i 2000 kun heteroseksuelle par. 
Kilde: Danmarks Statistik, Destatis og ONS.
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stændigheder ligger Danmark dog helt i top – år efter 
år. Så med de forbehold overfor rangordning, der altid 
vil være indeholdt i globale sammenligninger af den-
ne karakter, tyder tallene på, at lykken bor i Danmark.

Tallene tyder på, at 
lykken bor i Danmark.

Scores i de seneste seks udgaver af World Hap-
piness Report fremgår af tabel 4.10. Danmark ligger 
konsekvent højest med en ikke ubetydelig forskel i 
forhold til Storbritannien og Tyskland i begyndelsen 
af tidsrækken. Værdierne er dog stigende både i Stor-
britannien og i Tyskland, mens turbulensen omkring 
Brexit og pandemien, der ramte Storbritannien sær-
ligt hårdt, bryder en vækst i det britiske indeks i 2020.

Tabellens oplysninger kan sammenlignes med 
indekset for andre store lande i 2019: Frankrig 6,6 
og USA 6,9. Forskellen mellem Danmark med den 
universelle velfærdsstat på den ene side og de store 
industrinationer på den anden er ikke massiv, men 
alligevel tydelig nok.

2018-rapporten indeholdt også en opgørelse for 
landenes udenlandsk fødte befolkninger baseret på 
dataindsamling fra 2005 til 2017. Et hovedresultat var, 
at dette indeks tilnærmede sig værtslandenes befolk-
ningers. Finland lå øverst med en score på 7,7 efterfulgt 
af Danmark med 7,5. De britiske og tyske indvandreres 
lykkeindeks befandt sig på henholdsvis en 20. og 28. 
plads med scores på 6,7 og 6,4. Det danske velfærds-
samfund med dets mange universelle ydelser og de 
trygge og frie forhold er tilsyneladende et godt sted 
at leve, også for indvandrere.

4.6. Sammenfatning
De tre lande har gennemgående udviklet sig i samme 
retning, når emnet er familiernes liv, herunder boligbe-
nyttelse, deres tidsanvendelse og deres lyst til at ind-
gå ægteskab og tilsvarende gå fra hinanden igen, hvis 
behovet opstår. På enkelte punkter er der alligevel for-
skelle. Briterne bruger mere tid på arbejdsmarkedet, 
og det modsvares af en mindre tidsanvendelse på hus-
ligt arbejde og omsorg. Færre briter bor også alene i 

husstanden, hvor boligen oftere ejes af dens beboere. 
Vender vi os mod tilfredsheden med livet i vel-

færdsstaten, var danskerne indtil for nylig klart mere 
lykkelige end briterne og tyskerne. De er stadigvæk 
mere tilfredse med tilværelsen. Men de to øvrige be-
folkninger ser ud til at opleve stigende velfærd, idet 
briterne dog med Brexit og en hærgende epidemi gik 
tilbage i lykkefølelse i 2020.

Noter
1 I 1953 var der indregistreret 153.000 biler i Danmark, i 1960 næ-

sten 400.000 og 1.245.000 i 1973 (Poulsen og Rüdiger (2020)).
2 Brochmann m.fl. (2020).
3 Bidstrup (1977).
4 Jensen (1991).
5 Tröger (1987).
6 Danmark undgik luftangreb i større skala. En undtagelse var 

de russiske bombardementer af Rønne og Nexø i maj 1945, da 
den tyske besættelsesmagt nægtede at overgive sig til russiske 
styrker, jf. Jensen (1996) og Poulsen (2021).

7 Morgan (1990).
8 Harris (1992). Det gik hårdt ud over London i 1940, men også 

andre byer oplevede drakoniske luftangreb. Coventry i Midlands 
blev angrebet af Luftwaffe i november 1940 ”og reduceret til 
smeltet bly og rødglødende sten og mursten” McKay (2020) s. 
23. Byer helt uden rustningsmæssig betydning kom i ilden for 
at demoralisere befolkningen gennem tabet af uerstattelige 
historiske bygningsværker: Exeter, Bath, York og Canterbury. I 
sommeren og efteråret 1944 fulgte angreb med V-1-bomber og 
V-2-raketter mod London. Ambitionen om at demoralisere den 
engelske befolkning lykkedes dog ikke. Engelske sociologer hav-
de før krigen frygtet, at især den engelske arbejderklasse ville 
blive grebet af panik og dermed blive lette ofre for demagoger, 
der krævede en øjeblikkelig fredsslutning. Denne situation ind-
traf aldrig, ligesom den i øvrigt heller ikke indtraf i Tyskland, hvis 
befolkning blev udsat for langt hårdere og mere ødelæggende 
luftangreb (Solnit (2009)). Så længe forsyningssituationen var 
nogenlunde acceptabel, arbejdede tyskerne videre.

9 Ved krigsafslutningen fandtes omkring 200 flyvepladser i Stor-
britannien, hvoraf størstedelen blev forladt i de følgende år.

10 Morgan (1990).
11 Morgan (1990).
12 Pugh (2017).
13 Christophersen og Hansen (2020). Frasalget fortsatte under 

New Labour. I 2010 var godt 2,6 millioner kommunale lejlighe-
der frasolgt (Hugh (2017)). 

14 Morgan (1990).
15 I Ernst Jüngers Krigsdagbog (1964) noterede forfatteren for den 

17. august 1943: ”Angrebet på Hamburg er blandt andet den før-
ste begivenhed af denne art i Europa, der unddrager sig befolk-
ningsstatistikken. Folkeregistrene er ikke i stand til at meddele, 
hvor mange mennesker, der omkom. Ofrene døde som fisk eller 
edderkopper, uden for historien, i den elementarzone, som ikke 
kender noget register”. Den øverste chef for de engelske bom-
betogter, der fokuserede på såkaldte ”områdebombninger”, dvs. 
ødelæggelse af hele bydele, RAF-luftmarskal Sir Arthur Harris 
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citerede i sine memoirer, udgivet i 1947, fra et hemmeligt tysk 
dokument. Dokumentet beskrev bombningen som et angreb, 
der gik ud over al menneskelig fatteevne, og Harris tilføjede 
for egen regning, ”at det måtte have været endog endnu mere 
kataklystisk end sprængningen af de to atombomber over ja-
panske byer” (her efter McKay (2020), s. 118). Et overslag fandt 
omkring 37.000 tab af menneskeliv ved angrebet, hvor det 
resulterende ildhav nående op til 1,5 km over byen. Luftwaffe 
havde introduceret skabelsen af flammehav over europæiske 
storbyer ved angrebet på Rotterdam i foråret 1940.

16 McKay (2020).
17 Der findes en række udgivelser om russernes erobring af Berlin. 

Den seneste og mest autoritative er Beever (2020).
18 Bender (2016). Omkring 225.-250.000 af disse østpreussiske flygt-

ninge kom i første omgang til Danmark i foråret 1945 lige inden 
befrielsen (Havrehed (1987), Jensen (2000) og Harder (2020)).

19 I 1946 lå indbyggertallet på 2,7 millioner, hvoraf 1,2 millioner 
var flygtninge og fordrevne.

20 European Economic Community. Commission (1973). Kommis-
sionen noterer dog et nyt problem i form af stigende omkost-
ninger ved boligen, der gjorde det relativt dyrere at bo.

21 I DDR fandt også et betydende boligbyggeri sted. I 1977 blev 
der fx igangsat et omfattende byggeri i Berlins forstæder. I løbet 
af de følgende ti år blev der opført godt 94.000 boliger omkring 
byen (Mählert (2009)). 

22 Butler (2021, s. 21): ”London in the 21st century has been a 
landlord’s paradise”.

23 Også i de store danske byer har der været voldsomme prisstig-
ninger, mens priserne på boliger i lang tid lå ret fladt i Tyskland. 
Det landsdækkende prisindeks for huspriser i Tyskland lå ek-
sempelvis helt fladt fra 1996 og frem til 2011. I samme periode 
steg det tilsvarende danske indeks med 100 procent (Pedersen 
m.fl. (2014)).

24 Morgan (1990).
25 For en oversigt, se Bonke og Jensen (2012).
26 Bonke og Jensen (2012).
27 Andersen (2019a).
28 Andersen (2019b).
29 Bonke (2009).
30 Bonke og Wiese (2018).

Tiden brugt på børnene 
er taget til siden 
årtusindskiftet og når 
især for mændene 
relativt høje niveauer i 
Danmark.
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Indvandring til velfærdsstater kan være et tveægget sværd. På den 
ene side kan indvandring kompensere for en mangel på arbejdskraft 
og dermed give mulighed for skatteindtægter, der kan bidrage til at 
finansiere velfærdsstaten. På den anden side kan velfærdsstaten 
tiltrække indvandrere, der motiveres af offentlige servicetilbud og 
overførselsindkomster, og som dermed kan blive en belastning 
for finansieringen af velfærdsstaten. I dette kapitel ses der på, 
hvilke udfordringer de tre lande har været stillet overfor. Et centralt 
spørgsmål er, om forskellige typer af velfærdsstater står overfor de 
samme integrationsproblemer på arbejdsmarkedet?

lande
til de tre

5. Indvandringen
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Indvandringen efter 1960 har ført til gennemgribende 
ændringer i de nordvesteuropæiske samfund. I dette 
kapitel følger vi de tre lande fra det tidspunkt, hvor en 
mere betydende indvandring satte ind, og gør status 
for størrelsen af indvandrerbefolkningen i dag. Deref-
ter undersøger vi, hvordan integrationen på arbejds-
markedet er forløbet.

5.1. Indvandringen til Danmark
I begyndelsen af 1960’erne var indvandringen til Dan-
mark endnu beskeden. Først i anden halvdel af 1960’er-
ne begyndte industrien under en hektisk højkonjunktur 
at beskæftige udenlandsk, primært tyrkisk, arbejdskraft, 
og en mere betydelig indvandring af arbejdskraft satte 
ind. En homogen befolkning antages ofte som en for-
udsætning for opbygningen af ambitiøse velfærdssta-
ter,1 og karakteristisk nok mødte indvandringen tidligt 
modstand. Fagbevægelsen var således nervøs for, at 
indvandringen kunne gøre danske arbejdere arbejds-
løse, og bevægelsens økonomer argumenterede, at 
en storstilet indvandring af billig, ufaglært arbejdskraft 
ville forsinke en modernisering af erhvervslivet, hvil-
ket kunne skade konkurrenceevnen.2

I 1970 indførte regeringen et midlertidigt stop for 
udstedelse af førstegangsarbejdstilladelser, og da 
oliekrisen brød ud i 1973, blev dette stop permanent. 
Indvandringsstoppet gjaldt ikke for borgere fra Norden 
eller EF, som Danmark blev medlem af i 1973. En vigtig 
del af formålet med EF var netop at sikre arbejdskraf-
tens fri bevægelighed.  

Indvandringen fra ikke-vestlige lande fortsatte dog 
i nye former. Mange gæstearbejdere fik varig opholds-
tilladelse og hentede deres koner, børn og forældre til 
Danmark gennem reglerne om familiesammenføring. 
Senere fandt mange efterkommere deres ægtefælle 
i forældrenes hjemland.3 Disse kædevandringer, hvor 
etablerede indvandrere får slægt eller sociale netværk 
fra deres hjemegn til indvandringslandet, blev generelt 
baggrund for de mest omfattende vandringer i 1990’er-
ne i Vesteuropa.4 Konventionsbestemte hensyn gjorde 
kædevandringerne vanskelige at stoppe, og etniske 
grupper blev til etniske minoriteter. 

I 1983 vedtog Folketinget en liberal udlændingelov, 
der gav retskrav for indvandrere til familiesammenfø-

ring af forældre over 60 år og børn under 18 år, ligesom 
adgangen til at søge og opnå asyl blev styrket.5 I kom-
bination med den globale vækst i antallet af flygtninge 
og prisfald på rejser over lange distancer medvirkede 
loven til en stor stigning i antallet af asylansøgninger.6 
Med stop for arbejdsbetingede vandringer i 1973 og 
med en friere adgang til asylansøgninger og familie-
sammenføringer blev indvandringens sammensæt-
ning radikalt ændret, og fra slutningen af 1980’erne 
indtræffer et permanent indvandringsoverskud. Langt 
flere kom nu ud fra andre motiver end beskæftigelse, 
og de kom i en periode med vanskelige forhold på ar-
bejdsmarkedet.

Med stop for 
arbejdsbetingede 
vandringer i 1973 og 
med en friere adgang 
til asylansøgninger og 
familiesammenføringer 
blev indvandringens 
sammensætning 
radikalt ændret.

I anden halvdel af 1990’erne var der en meget lav 
beskæftigelsesfrekvens blandt de ikke-vestlige ind-
vandrere i Danmark. Debatten i medierne og blandt 
politikerne gik på, om der var et behov for at gennem-
føre en grundlæggende ændring af indvandrings- og 
integrationspolitikken. Indkomstoverførsler til indvan-
drerne udgjorde en voksende andel af de offentlige 
budgetter,7 og der var kun ringe udsigter til en bedre 
integration på arbejdsmarkedet. 

Som en konsekvens af den skæve sammensæt-
ning af indvandringen blev der gennemført stramnin-
ger af udlændingeloven  i slut 90’erne.8 Sigtet var at 
nedbringe den del af indvandringen, der ikke kom for 
at arbejde eller uddanne sig, dvs. nedbringe antallet 
af familiesammenførte og asylansøgere. I 2001 tråd-
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te en borgerlig regering til med det indvandrerkritiske 
Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag. Her-
efter fulgte nye stramninger, der gjorde det vanskeli-
gere at få permanent opholdstilladelse i tilknytning til 
familiesammenføring og asylansøgning. 

Antallet af familiesammenførte blev mere end hal-
veret fra 2001 til 2003 for at holde sig på et lavt niveau 
i resten af perioden. Tilsvarende faldt indvandring med 
afsæt i asylansøgning i årene efter 2001 for først for 
alvor at stige igen omkring 2012 i forlængelse af bor-
gerkrigen i Syrien. I 2015 nåede antallet af asylansøge-
re nye højder, men lå alligevel langt under det relative 
niveau i Tyskland. 

Samtidig med de skærpede regler for familiesam-
menføring og asylansøgning blev det gjort nemmere 
for indvandrere at søge arbejde. Den mest bemær-
kelsesværdige ændring var dog den kraftigt stigende 
indvandring fra EU efter øst-udvidelsen i 2004 med 
en helt fri indvandring for arbejdskraft fra disse lande 
fra 2009, hvor de sidste overgangsregler faldt væk.9 
Ved udgangen af perioden udgør denne kategori af 
arbejdskraftindvandrere fra østeuropæiske EU-lande 

et større antal indvandrere end de resterende katego-
rier tilsammen.

Siden indvandringen begyndte for alvor i anden 
halvdel af 1960’erne, kan man dermed notere et forløb 
med arbejdskraftindvandring indtil 1973 efterfulgt af 
indvandring af asylansøgere og familiesammenførte og 
derpå efter stramninger i muligheden for humanitær 
indvandring igen en dominerende arbejdskraftindvan-
dring gennem de seneste år. Det fremgår af figur 5.1 
med data for ind- og udvandringen fra 1953 til i dag, 
at nettoindvandringen på det seneste nærmer sig nul.

5.2. Indvandringen til Storbritannien
Frem til Anden Verdenskrig var den britiske befolkning, 
når der ses bort fra de mange indvandrede irlændere, 
særdeles homogen og det på trods af, at London var 
centrum for det største imperium, verden endnu hav-
de set. I 1950’erne og 60’erne fik erhvervslivet imidler-
tid mulighed for at rekruttere arbejdskraft blandt store 
grupper af indvandrede vestindere og asiater fra tidli-
gere og daværende kolonier, idet et egentligt gæste-
arbejdersystem ikke blev udviklet. 

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 5.1. Vandringer til og fra Danmark, 1953-2019

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

19
53

19
56

19
59

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10

20
13

20
16

20
19

Indvandring Udvandring Nettoindvandring

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   93115830_velfaerdsstat_r2_.indd   93 13/05/2022   13.2913/05/2022   13.29



94

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

Først var der tale om indvandrere fra Caribien, 
og i slutningen af 1950’erne fulgte en indvandring 
fra Indien og derpå en pakistansk, der kulminerede i 
1970’erne. Vietnamesiske og østafrikanske flygtninge 
ankom i samme tiår. De østafrikanske flygtninge var 
for en stor dels vedkommende indere, der i koloniti-
den var indvandret til Østafrika. Ugandas diktator Idi 
Amin udviste alle asiater fra sit land i 1972. En ny bølge 
kom fra Bangladesh med et højdepunkt i 1980’erne. 
Det sluttede dog ikke her. Storbritanniens forpligtel-
se i kraft af deres tidligere imperium og deltagelsen 
i krigene i Mellemøsten og Afghanistan føjede nye 
grupper til. Siden 2020 har der været en indvandring 
fra Hongkong, efter at Kina har strammet grebet om 
demokratibevægelsen i den tidligere britiske koloni. I 
januar 2021 indførte Storbritannien nye visumregler 
for Hongkong-borgere, der gav dem mulighed for at 
søge til Storbritannien. Ved udgangen af 2021 havde 
65.000 søgt om visum efter disse regler.

I 1950’erne var der tale 
om indvandrere fra 
Caribien, og i slutningen 
af tiåret fulgte en 
indvandring fra Indien 
og derpå en pakistansk, 
der kulminerede i 
1970’erne.

De overvejende ufaglærte indvandrere fra de tid-
ligere kolonier fik først og fremmest ansættelse i in-
dustrien, og som i det øvrige Vesteuropa slog de sig 
ned i storbyerne. I Nordenglands industribyer fik de i 
1950’erne og 60’erne arbejde i en ellers lukningstruet 
tekstilindustri, der via lave lønninger kunne holdes 
gående endnu nogle år. I London og andre store byer 
overtog de nye indvandrere mange af de job, der tidli-
gere var blevet udført af indvandrede irere. Der var tale 
om beskæftigelse som ufaglærte i transportsektoren 

og på hospitalerne og andre steder i den offentlige 
sektor. I det hele taget gav arbejdsmarkedet frem til 
slutningen af 1960’erne mange jobåbninger. Indenfor 
denne kontekst konkluderede tværministerielle kom-
missioner, at indvandrerne kun i beskedent omfang 
modtog overførselsindkomster, og de havde let ved 
at finde job.10

I industribyerne slog indvandrerne sig uden noget 
forsøg på offentlig planlægning af bosættelsen ned i de 
nedslidte bycentre. Da indvandrerne ofte blev konfron-
teret med boligejere, der ikke ville udleje til farvede, gik 
tendensen tidligt mod at samles i ghettoområder som 
Brixton i London og de nedslidte centrale dele af Brad-
ford, Leeds, Leicester, Luton og Manchester. Raceuro-
ligheder, sociale problemer og en fortsat indvandring 
var derfor med til at aktualisere et politisk behov for 
kontrol med indvandringen, hvad også fagbevægelsen 
tilsluttede sig. The 1962 Commonwealth Immigrant Act 
satte et kvalificeringssystem op, hvor faglærte indvan-
drere og indvandrere med en jobkontrakt fik førsteret 
til adgang til Storbritannien. 1962-loven blev senere 
fulgt af andre initiativer, der sigtede mod at begrænse 
migrationerne fra de tidligere kolonier. Alligevel steg 
antallet af indvandrere, og folketællingen i 1971 regi-
strerede 1,4 millioner fra de etniske grupper, hvoraf en 
tredjedel var født i Storbritannien. 

Indvandringen førte til en fremmedfjendsk debat, 
og ”Paki-bashing”, dvs. voldelige overgreb mod unge 
pakistanere og andre ikke-vestlige indvandrere, var 
stigende mod midten af 1960’erne. I 1967 blev Natio-
nal Front dannet. Fronten var en voldelig blanding af 
neo-nazister og generelt racistiske grupper. Selvom 
frontens medlemskare var begrænset, smittede dens 
aktioner af på unge skinheads og hooligans, der var 
knyttet til arbejderklubber som West Ham United FC. 
I det etablerede politiske system sprang den tidligere 
konservative sundhedsminister Enoch Powell ud som 
en oratorisk velbegavet xenofob. Senere har andre 
indvandrerfjendske, højreradikale grupper som Bri-
tish National Party (1982) og English Defense League 
(2009) sluttet sig til.

Med oliekrisen kom en yderligere restriktiv politik, 
hvorefter indvandringen blev vedligeholdt via familie-
sammenføring, der allerede var sat kraftigt i gang i 
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1960’erne, på trods af at regeringen i 1980’erne skær-
pede kravene. I samme tiår fulgte et stigende antal 
asylansøgere. Selvom tilgangen af asylansøgere blev 
søgt begrænset med ændringer af asyllovgivningen i 
1993 og 1996, blev indvandringsmønsteret herefter 
langt mere differentieret med betydelige indslag af 
indvandring af asylansøgere fra fx det tidligere Jugo-
slavien inden årtusindskiftet.11 Indvandrere fra EF og 
senere EU havde med det britiske medlemskab fri ad-
gang fra 1973 til indrejse for at søge arbejde.

Med oliekrisen kom 
en yderligere restriktiv 
politik, hvorefter 
indvandringen blev 
vedligeholdt via 
familiesammenføring.

Ved siden af registreringer af statsborgerskab 
praktiserer myndighederne en registrering af, hvad 
der betegnes som etniske minoriteter. Det sker ud fra 
den betragtning, at der er behov for at føre en særlig 
understøttende politik overfor minoriteterne for at sik-
re deres sociale ligestilling. Mennesker med denne 
betegnelse behøver dog ikke at være hverken udlæn-
dinge eller indvandrere. Etniske minoriteter defineres 
i statistikken som indvandrere fra Asien, Caribien og 
farvede afrikanere samt disse indvandreres efterkom-
mere. Dvs. at statistikken betoner det etniske aspekt 
og ikke nødvendigvis den konkrete, individuelle ind-
vandringshistorik. 

I 1991 registrerede myndighederne 3,1 millioner 
med etnisk baggrund. I 2001 udgjorde de etniske mi-
noriteter 4,6 millioner individer eller knap 8 procent 
af befolkningen.12 Indere og indiske efterkommere 
var den største gruppe, efterfulgt af indvandrere og 
efterkommere fra Vestindien og Pakistan samt afrika-
nere og indvandrere og efterkommere fra Bangladesh. 
I alt udgjorde indvandrere og efterkommere fra disse 
grupper lidt over 70 procent af de etniske minoriteter. 

Da mange indrejste allerede i 1950’erne og 60’erne, og 
da disse indvandrere havde en høj fertilitet, var stør-
stedelen født i Storbritannien, og en betydelig andel 
tilhørte tredje generation. Personer født i ikke-vestli-
ge lande udgjorde omkring 5 procent af den samlede 
befolkning.13 

Samtidig med indvandringen var der især i 1960’er-
ne en betydelig udvandring af britiske statsborgere til 
Australien, Canada, New Zealand, Sydafrika og USA. 
Mellem 1946 og 1998 var den totale udvandring på 
10,5 millioner, mens indvandringen var på 9,0 millio-
ner.14 I tallene er dog ikke indeholdt irske indvandrere. 

Efter Labour vandt valget i 1997, blev der som føl-
ge af mangel på visse typer af arbejdskraft givet flere 
tilladelser til arbejdskraftbaseret indvandring fra lan-
de udenfor EU. I 2002 introducerede regeringen The 
Highly Skilled Migrant Programme, der skulle frem-
me tilgangen af højt kvalificeret arbejdskraft fra lande 
udenfor EU. Med dette program indførtes et pointsy-
stem, der tog højde for uddannelse, erhvervserfaring 
og tidligere indkomstniveau. Især havde programmet 
fokus på læger. Indrejsetilladelsen var betinget af, at 
migranten var i stand til at dokumentere at kunne for-
sørge sig selv og sin eventuelle familie.

Asylkanalen fortsatte imidlertid sin vitale betydning 
for indvandringen fra lande udenfor EU i de første år 
af det nye årtusind. I 2002 udgjorde antallet af første-
gangsasylansøgere 103.000, hvorefter antallet faldt 
markant. Labour-regeringen indførte en række stram-
ninger, inkluderende sanktioner til selskaber, der brød 
reglerne for persontransport, reduceret ret til at anke 
afslag på asylansøgninger, internering og velfærdsgo-
der i form af kuponer i stedet for indkomstoverførsler. 

De følgende års massive indvandring af arbejds-
kraft til Storbritannien efter EU’s udvidelse mod øst 
var på længere sigt en væsentlig årsag til, at der kom 
en folkeafstemning i 2016 om fortsat medlemskab af 
EU.15 Det fremgår af figur 5.2, at der fra 2007 til 2019 
årligt ankom 200.000 eller flere indvandrere fra EU 
til Storbritannien med et klimaks på 300.000 i 2015.

De samlede vandringer fra 1953 er gengivet i figur 
5.3. Over lange stræk var der en negativ eller ubetyde-
lig nettoindvandring til Storbritannien på trods af den 
store indvandring. Fra begyndelsen af 1990’erne tog 

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   95115830_velfaerdsstat_r2_.indd   95 13/05/2022   13.2913/05/2022   13.29



96

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

Figur 5.2. Indvandringen fra EU til Storbritannien, 2000-2019
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Figur 5.3. Vandringer til og fra Storbritannien, 1953-2019

Kilde: Bank of England og House of Parliament.
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nettoindvandringen til for at passere 200.000 i 2004 
og ligge mellem 200.000 og 300.000 i de sidste år af 
perioden.

5.3. Indvandringen til Tyskland
Tysklands nyere indvandringshistorie adskiller sig 
fra det øvrige Vesteuropas ved, at et stort antal øst-
europæere af tysk afstamning søgte mod landet helt 
frem til 1990’erne. Alene fra 1945 og frem til midten 
af 1950’erne var der tale om knap 12 millioner krigs-
flygtninge og fordrevne fra tidligere tyske områder i 
Preussen og Sudeterlandet. 

Den vesttyske industri kom sig forbløffende hurtigt 
efter krigen, og tilskuddet af etnisk tysk arbejdskraft 
kunne i løbet af 1950’erne ikke længere dække behovet, 
selvom der kom mange tyskere fra DDR. Fra midten 
af 1950’erne, hvor det vesttyske økonomiske mirakel, 
det såkaldte Wirtschaftwunder, var løbet i gang, indgik 
den vesttyske regering derfor aftaler med en række 
afsenderlande om vilkårene for import af arbejdskraft: 
Italien (1955), Grækenland og Spanien (1960), Tyrkiet 
(1961), Portugal (1964) og Jugoslavien (1968). 

Rekrutteringen af ufaglært arbejdskraft foregik tidligt 
systematisk og i stor skala. Den begyndende indvan-
dring af gæstearbejdere i anden halvdel af 1950’erne 
fik en yderligere opdrift, da Berlin-muren blev opført af 
det kommunistiske styre i Østtyskland i efteråret 1961 
og effektivt forhindrede vandringer fra Øst til Vest. 

Rekrutteringen af 
ufaglært arbejdskraft 
foregik tidligt 
systematisk og i stor 
skala.

På baggrund af kombinationen af en ekspansiv 
økonomi, lukkede grænser mod Østeuropa og en 
aktiv rekrutteringspolitik i Sydeuropa og Tyrkiet steg 
indvandringen hurtigt. I slutningen af 1950’erne var 
der omkring 100.000 gæstearbejdere i landet, mest 
italienere. Endnu i begyndelsen af 1960’erne udgjor-

de de under en procent af den vesttyske befolkning. I 
1965 var tallet omkring en million for fem år senere at 
ligge omkring 2 millioner. Flertallet var nu tyrkere, heraf 
en stor andel med kurdisk baggrund, eller jugoslaver. 

Indvandringssystemet var et rendyrket gæstearbej-
dersystem. De udenlandske arbejdere forventedes at 
vende hjem under en lavkonjunktur med vigende be-
skæftigelse. Der var tale om unge mænd, og det fåtal, 
der var i ægteskab, bragte ikke ægtefællen med sig.

 

De fremmede arbejdere 
skulle vende hjem under 
en lavkonjunktur med 
vigende beskæftigelse.

Med udbruddet af oliekrisen i efteråret 1973 rea-
gerede forbundsregeringen med et indvandringsstop 
i november samme år, og den søgte at fremme gæste-
arbejdernes hjemrejse, hvilket imidlertid blev begræn-
set af politiske og humanitære hensyn. Efter 1973 var 
indvandring begrænset til familiesammenførte og asyl-
ansøgere, borgere fra andre EF-lande samt de etniske 
tyskere. I 1980’erne steg antallet af indvandrere under 
humanitære adgangskrav, ligesom Tyskland modtog 
en meget betydelig andel af den illegale indvandring 
i disse år.16 Et særtræk var også en indvandring af po-
lakker fra 1981 indtil kulminationen i 1988, hvor om-
kring 650.000 polakker forlod deres hjemland, og hvor 
omkring 360.000 rejste til Tyskland. De fleste kom ind 
på kortvarige visa og vendte ikke tilbage, mens andre 
hævdede, at de var af tysk oprindelse.17

Som følge af en meget stærk tilvandring af asylan-
søgere – Tyskland modtog i nogle år op til 60 procent 
af alle asylansøgninger i Europa18 – gennemførtes i 
1993 en begrænsning af mulighederne for at søge asyl. 
Reglerne for hjemsendelse blev ændret, så det blev 
nemmere for myndighederne at foretage en sådan, og 
mulighederne for at søge asyl blev begrænset gennem 
afvisning og tilbagesending af asylansøgere til andre 
EU-lande eller sikre tredjelande. Et økonomisk boom 
lige efter den tyske genforening skabte dog et behov 
for ekstra arbejdskraft, og en række aftaler om midlerti-
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dig indvandring kom i stand med nogle østeuropæiske 
lande, hvilket også var betinget af politiske hensyn til 
de nye liberaliserede økonomier mod øst.19

Lige inden oliekrisen brød ud, viste en optælling 
fra 1972, at de udenlandske statsborgere udgjorde 6,4 
procent af befolkningen. Disse udlændinge fik efter 
1973 ikke længere følgeskab af nye grupper af enlige 
unge mænd, men derimod via familiesammenføring af 
deres hustruer og børn. Det fremgår dog også af figur 
5.4, at nettoindvandringen var negativ i begyndelsen af 
1980’erne som følge af en lavkonjunktur i forlængelse 
af den anden oliekrise i 1979. 

Østblokkens sammenbrud i slutningen af 1980’er-
ne førte til en ny indvandringsbølge af etniske tyskere. 
Disse mennesker, hvis familie udvandrede til Østeuropa 
for flere generationer siden, har efter forfatningen ret 
til at vende tilbage til Tyskland, hvor de efter seks må-
neders ophold er berettiget til statsborgerskab. Denne 
ret går tilbage til 1949, hvor den vesttyske forfatning 
åbnede for, at forfulgte etniske tyskere i Østeuropa 
kunne vende hjem. 

Med de store ændringer i Østeuropa mod slutnin-
gen af 1980’erne blev udvandringspolitikken mere 
liberal i de østeuropæiske lande, og store grupper af 
etniske tyskere søgte mod Tyskland. I 1989 var der en 
indvandring til Vesttyskland af 377.000 etniske tyske-
re fra Østeuropa, året efter 397.000. Mellem 1991 og 
1995 indvandrede godt 200.000 årligt, hvorefter tallet 
faldt frem mod årtusindskiftet.20 

Langt den største del af de etniske tyskere kom 
fra det tidligere Sovjetunionen, Polen og Rumænien. 
Men også mange andre østeuropæere søgte mod 
Tyskland, ofte som asylansøgere, og som i andre lan-
de i Vesteuropa fik borgerkrigen i det tidligere Jugo-
slavien tilstrømningen til at blusse op – fremmet af 
den meget liberale forfatningsmæssige adgang til at 
søge asyl i Tyskland indtil 1993. Indlemmelsen af DDR 
i Forbundsrepublikken og den omfattende genopbyg-
ning i de nye delstater fik også den beskæftigelsesre-
laterede indvandring til at stige i den første halvdel af 
1990’erne, inden ledigheden for alvor steg i Tyskland. 
Indvandringen til det nu genforenede Tyskland nåede 
et højdepunkt i 1992 med 1,5 millioner.21 

Ved årtusindskiftet introducerede regeringen en 

”Green Card”-ordning, der skulle imødekomme ef-
terspørgslen efter højt kvalificerede IT-specialister. 
Ordningen førte til en debat om nødvendigheden af 
en egentlig indvandringslov, der skulle regulere ind-
vandringen under ét samlet regelsæt samt forbedre 
integrationen af udlændinge med fast ophold i landet. 
Efter fire års forhandlinger blev en lovgivning afslut-
tet i 2004. Loven tillod indvandring af arbejdskraft 
i de tilfælde, hvor der var tale om højt kvalificerede 
udlændinge. Selvstændige erhvervsdrivende, som 
forventedes at kunne skabe arbejdspladser, kunne 
ligeledes få tilladelse til at indvandre. EU-borgere fra 
de gamle medlemslande kunne desuden fortsat tage 
ophold og arbejde uden begrænsninger. Borgere fra 
de nye EU-lande var underkastet en række forbehold 
i en overgangsperiode. 

I 2015 og 2016 modtog Tyskland knap 1,2 millioner 
førstegangsasylansøgere i forbindelse med borgerkri-
gen i Syrien. Dette var helt uden sammenligning den 
største tilgang til et europæisk land af asylansøgere 
under den kaotiske tilstrømning, og den åbne politik 
gav anledning til omfattende kritik af Merkel-administra-
tionen og en højreradikalisering af AfD (se kapitel 6).

De årlige bevægelser i migrationerne fremgår af figur 
5.4. Ved tolkningen skal det nævnes, at tilstrømningen 
af etniske tyskere, som kendetegner de første år efter 
krigen og igen efter Murens fald i 1989, ikke indgår i 
talgrundlaget. Der tegner sig imidlertid under alle om-
stændigheder et billede af store bevægelser ind og ud af 
Tyskland med et betydeligt indvandringsoverskud frem 
til oliekrisen med undtagelse af året 1967, hvor der var 
en mindre recession. Fra midten af 1980’erne og frem 
til årtusindskiftet følger en ny betydelig nettoindvan-
dring og igen efter finanskrisen, der langt fra slog så 
hårdt igennem i tysk økonomi som i dansk og britisk.

Som i andre vesteuropæiske lande er der en stærk 
tendens til, at indvandrerne har bosat sig i de store 
byer. Desuden er det karakteristisk, at forbundsstater 
med en industriel aktivitet over gennemsnittet har for-
holdsvis flest indvandrere. Det var til disse områder, 
at gæstearbejderne kom indtil 1973, og beskæftigel-
sesmulighederne i industrien er stadig bedre end i 
det tidligere DDR. 

I det tidligere DDR er andelen af indvandrere be-
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grænset. Dels var der næsten ingen indvandring af 
gæstearbejdere til det kommunistiske Østeuropa, dels 
er det forhenværende DDR ramt af en højere arbejds-
løshed og lavere økonomisk vækst. Der var dog tale om 
en forholdsvis stor gruppe i Østberlin af vietnamesiske 
gæstearbejdere inden Murens fald.

5.4. Indvandrerbefolkningen i    
de tre lande i dag
De tre landes indvandrerbefolkning i 2019 fremgår af 
tabel 5.1. Indvandrere opgøres som personer født i et 
fremmed land af forældre af ikke-national oprindelse, 
dvs. førstegenerationsindvandrere. Efterkommere be-
handles forskelligt i de tre landes befolkningsstati-
stik. I Danmark defineres efterkommere som perso-
ner født i det nye land af forældre, der begge er født 
i udlandet. I Storbritannien findes der som nævnt ik-
ke en beslægtet statistik, mens det er tilstrækkeligt 
med en forælder af ikke-national oprindelse for at bli-
ve talt som efterkommer i Tyskland. I tabellen splittes 

op i vestlige og ikke-vestlige personer, da forskningen 
har dokumenteret betydelige forskelle i levevilkår og 
arbejdsmarkedsdeltagelse. 

Det gamle indvandringsland Tyskland har et højere 
niveau for gruppen af ikke-vestlige indvandrere med 
en andel på næsten 10 procent af den samlede befolk-
ning mod Danmarks 7 procent og Storbritanniens 7,5 
procent. Andelen af ikke-vestlige efterkommere er ca. 
dobbelt så høj i Tyskland i forhold til Danmark, men ud 
fra en mindre eksklusiv definition, mens andelen som 
nævnt er uoplyst for Storbritannien.

Tysklands karakter af indvandringsland forstærkes, 
hvis vi inddrager størrelsen af gruppen af vestlige ind-
vandrere og efterkommere. I alt har omkring hver fjerde 
med ophold i Tyskland i dag en indvandringsbaggrund, 
idet det skal gentages, at definitionen af efterkomme-
re afviger fra den danske og slet ikke optræder i den 
britiske statistik.

Tabel 5.2 viser yderligere, hvor stor en andel af 
indvandrerne og efterkommerne der er blevet natura-

Figur 5.4. Vandringer til og fra Tyskland, 1953-2019

Note: Databruddet i 1964 skyldes overgang fra årbøger som kilde til modelleret og mere tidskonsistente data. Databruddet i 1991 skyldes Tysklands samling. 
Før 1990 beskriver grafen Vesttyskland. 
Kilde: Destatis.
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liseret. Danmark adskiller sig ved, at en lavere andel 
af indvandrerne er blevet statsborgere. 

Figur 5.5 viser tilgangen af førstegangsasylansøgere 
fra 2000 til 2020, opgjort pr. 1.000 indbyggere, mens 
tabel 5.3 viser de faktiske tal. Tysklands særstilling 
fremgår tydeligt med toppunkter i 2015 og 2016, hvor 
det relative niveau lå langt over niveauet i Danmark. I 
forhold til figuren er dog især det meget lave niveau i 
Storbritannien mest bemærkelsesværdigt. Selv under 
den store europæiske flygtningekrise i 2015 og 16 var 
niveauet uændret lavt. 

5.5. Integrationen på arbejdsmarkedet
Figur 5.6 giver oplysninger om de ikke-vestlige indvan-
dreres beskæftigelsesforhold i 2019 baseret på data 
fra Eurostat. De største forskelle mellem majoritets-
befolkningens beskæftigelse og ikke-vestlige indvan-
dreres beskæftigelse findes i Danmark. I 2019 var der 
en forskel i beskæftigelsesfrekvenser mellem danske 

og ikke-vestlige udenlandskfødte 15-64-årige mænd 
på 11,5 procentpoint og 21,4 procentpoint for kvinder-
ne. Målt på samme måde var forskellene 7,1 og 18,7 
procentpoint i Tyskland. I Storbritannien er forskellen 
imidlertid -1,3 procentpoint for ikke-vestlige mænd, der 
altså har en svagt højere beskæftigelse end britiske 
mænd, og 13,0 procentpoint for ikke-vestlige kvinder.22 

Mindstelønningerne er markant højere i Danmark, 
og det er en af forklaringerne på den svagere integration 
på arbejdsmarkedet. Mange ikke-vestlige indvandrere 
mangler tilstrækkelige kvalifikationer til at kunne ho-
norere de høje produktivitetskrav, der følger af høje 
mindstelønninger.23 

Men noget kunne også tyde på, at integrationen 
på arbejdsmarkedet foregår svagere i en universel 
velfærdsstat som den danske som følge af en svagere 
incitamentsstruktur. Vi har ikke tilstrækkelige data til 
at kunne kvalificere dette synspunkt i detaljer. Allige-
vel er nettobidraget i Danmark fra det offentlige til en 

Tabel 5.1. Andel indvandrere og efterkommere, 
pct. , 2019

Danmark Storbritannien Tyskland
Ikke-vestlige 
indvandrere

7,0 7,5 9,6

Ikke-vestlige 
efterkommere

2,9 – 6,3

Vestlige 
indvandrere

4,5 6,9 7,1

Vestlige 
efterkommere

0,5  – 3,0

Note: Dobbelte statsborgerskaber tæller med som begge landes. For Storbri-
tannien er der ikke data for efterkommere. For Tyskland er tidligere indvan-
drere fra øst til vest (og modsat) ikke talt med som indvandrede. I Tyskland 
er man efterkommer, hvis blot en af forældrene er indvandrer. I Danmark 
skal begge forældre være det.
Kilde: Destatis, ONS, Nordic Statistics og Danmarks Statistik. 

Tabel 5.2. Andel af indvandrere og efterkommere, 
der har statsborgerskab i landene, pct. , 2019

Danmark Storbritannien Tyskland
Indvandrere, der er 
statsborgere i landet

24,7 38,3 37,5

Efterkommere, der er 
statsborgere i landet

66,3 – 79,3

Kilde: Destatis, ONS, Nordic Statistics og Danmarks Statistik. 

Tabel 5.3. Antal førstegangsasylansøgere 
i tusinder, 2000-2020

Danmark Storbritannien Tyskland
2000 10,3 98,9 78,5
2001 8,3 91,6 88,3
2002 6,1 103,1 71,1
2003 4,6 60,0 50,5
2004 3,2 40,6 35,6
2005 2,2 30,8 28,9
2006 1,9 28,3 21,0
2007 1,8 28,3 19,1
2008 2,3 31,3 22,1
2009 3,8 30,6 27,6
2010 4,9 22,6 41,3
2011 3,8 25,9 45,7
2012 6,2 27,9 64,5
2013 7,6 29,9 109,6
2014 14,8 31,4 173,1
2015 21,3 38,8 441,9
2016 6,4 38,5 722,4
2017 3,5 33,5 198,3
2018 3,5 37,5 161,9
2019 2,6 44,5 142,5
2020 1,4 36,0 102,6

Kilde: Home Office, UNHCR. 
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Figur 5.6. Beskæftigelsesfrekvensen for 15-64-årige i procent, 2019. Fordelt på fødeland

Figur 5.5. Førstegangsasylansøgere pr. 1.000 indbyggere, 2000-2020

Note: Vestlige lande følger ikke helt definitionen fra Danmarks Statistik, idet Monaco, Andorra, Vatikanstaten og San Marino ikke er inkluderet, mens Grønland 
og en række små østater, primært i Oceanien, er inkluderet. Figuren viser eksempelvis beskæftigelsesfrekvensen for dansk bosiddende mænd, der er født i 
Danmark (første søjle). Vestlige lande dækker over alle daværende 28 EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, 
Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.
Kilde: Labour Force Survey og Eurostat.

Note: Tallene er inklusive familie til asylansøgeren (medansøgere). Databruddet i 2003 skyldes overgang fra data fra Home Office til data fra UNHCR 
(der dog er ens i fælles år).
Kilde: Home Office og UNHCR.
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Tabel 5.3. Antal førstegangsasylansøgere 
i tusinder, 2000-2020

Danmark Storbritannien Tyskland
2000 10,3 98,9 78,5
2001 8,3 91,6 88,3
2002 6,1 103,1 71,1
2003 4,6 60,0 50,5
2004 3,2 40,6 35,6
2005 2,2 30,8 28,9
2006 1,9 28,3 21,0
2007 1,8 28,3 19,1
2008 2,3 31,3 22,1
2009 3,8 30,6 27,6
2010 4,9 22,6 41,3
2011 3,8 25,9 45,7
2012 6,2 27,9 64,5
2013 7,6 29,9 109,6
2014 14,8 31,4 173,1
2015 21,3 38,8 441,9
2016 6,4 38,5 722,4
2017 3,5 33,5 198,3
2018 3,5 37,5 161,9
2019 2,6 44,5 142,5
2020 1,4 36,0 102,6

Kilde: Home Office, UNHCR. 
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indvandrer fra de arabiske lande på et afvigende højt 
niveau, der kan have afsæt i svagere incitamenter, jf. 
tabel 5.4. Til sammenligning vises beslægtede tal for 
Storbritannien fra 2016, idet lignende data ikke frem-
stilles for Tyskland.

Med den lave beskæftigelse bliver der tale om et 
betydeligt samlet træk på de offentlige finanser fra 
ikke-vestlige indvandrere i en universel velfærdsstat 
som den danske, hvilket kan repræsentere en udfor-
dring for modellens langsigtede bæredygtighed og 
måske især tilslutningen i befolkningen. 

I den britiske model bevæger trækket sig omkring 
nul, i nogle år marginalt positivt, i andre år marginalt 
negativt.24 Betydningen af indvandringen fra Østeuropa 
for Brexit viser dog, at de statsfinansielle konsekven-
ser ikke nødvendigvis er afgørende for befolkningens 
holdninger. Her var andre forhold som den skærpede 
konkurrence om job for ufaglærte og en øget belast-
ning af sundhedsvæsenet som følge af indvandringen 
i stedet mere afgørende. 

Tabel 5.4. Nettobidrag til de offentlige finanser fra 
personer bosiddende i Danmark og Storbritannien, 
fordelt på herkomst, 1.000 kr.
Danmark, 2018
Dansk oprindelse 5
Indvandrere fra vestlige lande 36
Indvandrere fra MENAPT-lande -88
Indvandrere fra øvrige ikke-vestlige lande -7

Storbritannien, 2016
Britisk oprindelse -1
Indvandrere fra EEA-lande 20
Indvandrere fra ikke-EEA-lande -7

Note: MENAPT-landene dækker over:  Syrien, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien, 
Libanon, Somalia, Irak, Qatar, Sudan, Bahrain, Djibouti, Jordan, Algeriet, For-
enede Arabiske Emirater, Tunesien, Egypten, Marokko, Iran, Yemen, Maureta-
nien, Oman, Afghanistan, Pakistan samt Tyrkiet. 
EEA dækker over: EU-lande samt Liechtenstein, Island og Norge. Vestlige 
lande følger Danmarks Statistiks definition. Tallene er udregnet relativt til den 
gennemsnitlige borger i landet for at rense for, at Storbritannien har et budget-
underskud i 2016, mens Danmark har et budgetoverskud. 
Kilde: Finansministeriet og Oxford Economics for Migration Advisory Comitee.

5.6. Sammenfatning
Ved en sammenligning af de tre landes indvandrings-
historik træder en række adskillende træk frem. Tysk-
land var det første og eneste land blandt de tre lande, 
der allerede fra midten af 1950’erne udviklede et orga-
niseret og systematisk gæstearbejdersystem med bila-
terale aftaler mellem den tyske regering og afsender-
landene i Sydeuropa og Tyrkiet. Et andet adskillende 
træk var tilstrømningen af etniske tyskere fra Østeuro-
pa, der androg omkring 12 millioner i de første år efter 
krigen, og som i 1990’erne fortsatte med fornyet kraft 
efter sammenbruddet af Sovjetunionen og de socia-
listiske lande i Østeuropa. Danmark udviklede aldrig 
et organiseret gæstearbejdersystem og modtog først 
gæstearbejdere fra midten af 1960’erne. 

I Storbritannien rekrutterede industrien i løbet af 
1950’erne indvandrere fra det tidligere kolonisystem. 
Denne indvandring blev imidlertid søgt begrænset fra 
begyndelsen af 1960’erne, hvilket var langt tidligere end 
forsøg på at begrænse indvandringen af ikke-vestlig 
arbejdskraft til Danmark og Tyskland, hvor de to lande 
først satte et effektivt stop for indvandring af arbejds-
kraft i tilknytning til udbruddet af oliekrisen i 1973.

Efter 1973 blev indvandringen til de tre lande styret 
af humanitære hensyn i forbindelse med en stigen-
de tilgang af asylansøgere og familiesammenførte. 
Indvandringen tog i alle tre lande rigtig fart med den 
store bølge af asylansøgere fra Mellemøsten og Afri-
ka fra midten af 1980’erne og med udvidelsen af EU 
i 2004, som åbnede for, at de nye EU-borgere kunne 
søge arbejde og uddannelse i Vesteuropa. De mange 
asylansøgere førte til en konflikt mellem humanitære 
hensyn og frygt for at blive løbet over ende af indvan-
dringen fra ikke-vestlige lande. Det førte til en række 
lovgivningsinitiativer, der søgte at begrænse denne 
indvandring.

Tysklands særstilling i europæisk migrationshistorie 
trådte igen frem omkring de folkevandringslignende 
migrationer i 2015 og 16, hvor landet modtog en meget 
stor andel af den samlede indvandring af asylansøgere 
og arbejdskraftvandrere uden adgangsgivende papirer. 
I dag afspejles den tyske særstilling i migrationssam-
menhæng i den store andel af indvandrere i forhold til 
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den samlede befolkning, idet omkring hver fjerde med 
fast ophold i Tyskland har en indvandrerbaggrund. 
Samlet set og af historiske årsager har migration i 
perioden efter Anden Verdenskrig været et fænomen 
for mange tyske familier, som de enten har erfaret på 
egen krop eller har kendt til i omgangskredsen.

Noter
1 Lindert (2007).
2 Jensen (2000). Omvendt var arbejdsgiverne og store borgerlige 

aviser fortalere for en indvandring af fremmed arbejdskraft i en 
situation med flaskehalse på arbejdsmarkedet.

3 Pedersen (1999).
4 Coleman (1999).
5 Pedersen (1999).
6 For en gennemgang af avisdebatten om loven og dens konse-

kvenser, se Jensen (2000).
7 Wadensjö (1999).
8 Se Pedersen (1999) for en oversigt.
9 Malchow-Møller m.fl. (2009).
10 Morgan (1990).
11 Coleman (1999).
12 Jensen (2005).
13 Jensen (2005).
14 Coleman (1999).
15 Mens dele af den østeuropæiske arbejdsstyrke således var og 

er særdeles mobil, forblev flere millioner ledige i Sydeuropa 
hjemme.

16 Coleman (1999).
17 Coleman (1999).
18 Coleman (1999).
19 Coleman (1999).
20 Coleman (1999).
21 Jensen (2005).
22 Labour Force Survey, Eurostat. Special-kørsel. Data kan   

udleveres ved forespørgsel. 
23 Tranæs (2005).
24 For en oversigt, se: Skaksen og Jensen (2016). Wadensjö 

(1973) publicerede for Sverige et pionerarbejde med analyse 
af situationen i 1960’erne under et andet indvandringsregi-
me baseret på gæstearbejdere. Her var saldoen af indvan-
dringen af gæstearbejdere positiv for de offentlige finanser. 
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Bogens velfærdsstater er etableret under forskellige politiske systemer. 
Kapitlet beskriver udviklingen i de politiske partier og periodens 
regeringsdannelser. Fremstillingen skal ses som baggrund for de 
følgende kapitler, der bringer konkrete data om velfærdsstaternes 
status og udvikling. 

politiske
i de tre landes

6. Udviklingen 

system
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Parlamentarismen blev i praksis indført i 1901 i Dan
mark. Herefter kunne en regering ikke blive siddende 
mod et flertal i Folketinget. Med en grundlovsreform i 
1915 erhvervede kvinderne sig valgret, og med indfø
relsen af almindelig og lige valgret for begge køn samt 
en parlamentarisk statsskik var demokratiet en kends
gerning. Med i reformen var en overgang til forholds
talsvalg, der erstattede flertalsvalg i enkeltmandskred
se. Denne måde at fordele mandaterne på sikrer, at 
selv små politiske partier kan opnå repræsentation.

Ved slutningen af 1600tallet etableredes i Eng
land en magtbalance mellem parlamentet og kongen. 
Parlamentet bestod af to kamre med en begrænset, 
indtægtsbestemt valgret til Underhuset og arvelige, 
højadelige pladser i Overhuset. Underhuset blev be
stemmende i forhold til Overhuset, selvom Overhuset 
bevarede en vetoret i forhold til Underhuset,  og Under
huset vandt mere og mere magt i forhold til kongen. 
Udtryk for denne magt var parlamentarisk kontrol med 
de offentlige finanser, ministeransvarlighed, etable
ringen af et partisystem, pressefrihed og en politisk 
debatterende offentlighed.1 

Fra midten af 1800tallet har premierministre haft 
et flertal bag sig i Underhuset, og valgreformer til Un
derhuset udvidede kredsen af stemmeberettigede. I 
1918 tilkæmpede kvinder over 30 år sig valgret til Un
derhuset, alle mænd over 21 fik valgret, og fra 1928 var 
valgretsalderen ens for de to køn. Mandaterne bliver 
fordelt via flertalsvalg i enkeltmandskredse, hvad der 
favoriserer få store partier, hvor Labour/New Labour 
og De Konservative har været helt afgørende ved re
geringsdannelsen efter Anden Verdenskrig.

Før 1949 havde Tyskland kun en kortvarig tradition 
for et udfoldet demokrati. Efter oprettelsen af kejser
riget i 1871 valgte hver delstat, udover at sende re
præsentanter til Rigsdagen i Berlin, en landdag, hvor 
den preussiske landdag i Berlin varetog de daglige 
forretninger i to tredjedele af kejserriget. Valgretten til 
landdagen var baseret på, hvor meget borgeren betalte 
i skat, og i nogle valgkredse i Østpreussen dominere
de de lokale godsejere – junkerne – valghandlingen. 
Rigsdagen blev derimod valgt ved almindelig mandlig 
stemmeafgivning. Rigsdagen kunne dog ikke afsætte 
kansleren, hvilket alene var forbeholdt kejseren.2 Et 

parlamentarisk system havde derfor stadig lange ud
sigter, da Første Verdenskrig brød ud i 1914. 

I 1919 indførtes i den såkaldte Weimarrepublik 
parlamentarisme med hemmelige og frie forholdstals
valg med stemmeret for kvinder og mænd. Som følge 
af en svag politisk midte, mange småpartier og yder
ligtgående, konfrontatoriske partier på både højre og 
venstrefløjen blev det politiske demokrati imidlertid 
undergravet indtil Hitlers magtovertagelse i foråret 
1933 efter afholdelsen af det sidste demokratiske valg. 
Økonomiske chok i form af 1920’ernes hyperinflation 
og depressionen i 1929 og de følgende år bidrog til 
destabiliseringen af en demokratisk praksis.

Da Forbundsrepublikken blev oprettet i 1949, var 
der i første omgang kun et svagt afsæt for demokratisk 
arbejde. De demokratiske partier havde været forbudt 
fra 1933 til 1945, og mange socialdemokrater, kommu
nister og andre antifascister var myrdet eller emigreret 
fra den politiske forfølgelse. 

Før afslutningen af 
Anden Verdenskrig 
havde Tyskland kun en 
kortvarig tradition for et 
udfoldet demokrati.

Forbundsrepublikken er som beskrevet i kapitel 1 
en føderalt baseret republik. Delstaterne – Länderne 
– har deres egne parlamenter, hvor de vedtager love 
indenfor deres egne kompetencer.3 Dette gælder bl.a. 
undervisning, kultur og miljø.

6.1. Det samarbejdende    
folkestyre i Danmark
Med etableringen af et egentligt partivæsen og en al
mindelig valgret steg valgdeltagelsen, og i 1930’erne 
nåede den op omkring eller over 70 procent. Det re
geringsdannende socialdemokrati etablerede sig som 
folkeparti, der i løbet af 1930’ernes kriseår indgik i po
litiske forlig med bøndernes politiske repræsentanter 
for at sikre arbejderne og bøndernes interesser. 
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Tiårets helt store kriseforlig var det såkaldte Kans-
lergadeforlig i 1933, der blev indgået mellem den so-
cialdemokratiske/radikale regering og Venstre i stats-
minister Thorvald Staunings lejlighed i Kanslergade. 
Forliget mildnede krisens virkning på landbruget og 
banede vejen for en socialreform i 1933, der sikrede 
levevilkårene for marginaliserede arbejdere. Desuden 
betød forliget igangsættelse af offentlige anlægsarbej-
der for at fremme beskæftigelsen. Endelig forhindredes 
en truende storkonflikt på arbejdsmarkedet i form af et 
omfattende lockout-varsel fra arbejdsgiverne. 

Dette samarbejdende folkestyre med et udviklet 
politisk rodnet bidrog til at holde Danmark fri af de to-
talitære bevægelser, der hærgede Europa for i 1939 
at føre til Anden Verdenskrig. Stemmeafgivelsen ved 
valgene var i store træk styret af det sociale tilhørs-
forhold i et system, der alligevel besad stor sammen-
hængskraft. Helt symbolsk blev Kanslergadeforliget 
indgået samme dag, den 30. januar 1933, hvor Hitler 
kom til magten i Tyskland.

Efter krigen stabiliserede det politiske system sig 
hurtigt, selvom der havde været udbredt mistillid til de 
gamle partier, der stod for samarbejdspolitikken med 
besættelsesmagten indtil august 1943. De ansatser, 
der var udviklet i 1930’erne til en velfærdsstat, kunne 
udbygges for frem gennem 1960’erne at resultere i 
den skandinaviske, den universelle eller den social-
demokratiske velfærdsstat. Fra 1930’erne til langt ind 
i 1960’erne skete udbygningen overvejende under 
socialdemokratisk ledede regeringer.4 Partisystemet 
med en borgerlig samarbejdende opposition og det 
stærke arbejderparti i regering lå mere eller mindre 
fast holdt oppe af vælgere, der var udpræget partitro.

6.2. Partisystemet i Danmark i opbrud
Velfærdsstaten og demokratiet har aldrig for alvor 
været anfægtet i Danmark på valgdagen. Alligevel er 
det parlamentariske spil grundlæggende ændret si-
den begyndelsen af 1970’erne. Ved det såkaldte jord-
skredsvalg i 1973 kom der således ti partier i Folke-
tinget mod tidligere fem. De gamle partier gik stærkt 
tilbage. Det borgerlige protestparti, Fremskridtsparti-
et, blev med 16 procent af stemmerne og uden forud-
gående parlamentarisk erfaring det næststørste parti.

Opbruddet blev indvarslet af en faldende organi-
sationsgrad i de politiske partier. Omkring 1960 var 
partierne fortsat massepartier med vælgerforeninger 
over hele landet, og ca. 600.000 danskere var med-
lemmer af et politisk parti.5 Partierne kunne bruges til 
at føre befolkningsgruppers krav frem til det politiske 
system. Folkelige bevægelser som fagforeningerne og 
fiskeriets og landbrugets organisationer rekrutterede 
ledende politikere, og fagbevægelsen havde en ofte 
afgørende indflydelse på Socialdemokratiet.

Det politiske opbrud 
blev indvarslet af en 
faldende organisatorisk 
tilknytning til partierne.

Resultatet af det politiske opbrud blev mere ustabile 
regeringsdannelser og vælgere, hvis partiloyalitet var 
begrænset. Regeringsdannelsen blev mere afhængig 
af små bevægelser i stemmerne på valgdagen. Ande-
len af befolkningen, der var medlem af et politisk parti, 
fortsatte også med at falde. Partierne blev til professi-
onelle organisationer, hvor partifunktionærer fik stor 
indflydelse, og hvor antallet af medlemmer, der op-
stillede kandidaterne til valgene, reelt var begrænset. 
Partiorganisationerne er i dag stærkt orienteret mod 
medierne med stigende vægt på de sociale medier. 
Det gælder om at profilere partiets politikere. Intet 
emne bliver for alvor politisk, før det har været debat-
teret i medierne.

I første halvdel af 1960’erne lå tilslutningen til 
Socialdemokratiet ved folketingsvalgene omkring 
40 procent, hvorefter en faldende tendens satte ind. 
Ved jordskredsvalget i 1973 kom tilslutningen ned på 
25 procent. Herefter løftede andelen sig, dog med 
svingende tilslutning, og ved udgangen af perioden 
lå niveauet ved opinionsundersøgelser omkring 30 
procent fremmet af Mette Frederiksens popularitet 
under sundhedskrisen i 2020-21.

I det nye politiske billede etablerede en række 
partier med forskellige mærkesager sig, eksempelvis 
miljø og ligeberettigelse mellem kønnene. Stærkest 
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og med den klart højeste effekt stod Dansk Folkeparti 
med fokus på indvandring og velfærd. Dansk Folkepar-
ti opnåede en næsten konstant fremgang fra partiets 
stiftelse i 1995 til valget i 2015, hvor det blev landets 
næststørste med 21 procent af stemmerne. Ved næste 
valg i 2019 gik partiet dog igen tilbage.

Tabel 6.1. Andel afgivne stemmer til de tre blokke 
ved de seneste to folketingsvalg, pct.

Rød blok Blå blok Gul blok
2015 42,9 30,4 21,1
2019 49,2 32,3 11,1

Note: Tal summer ikke til 100, idet der kun er medregnet stemmer, som gik til 
et parti, der fik et sæde i Folketinget, samt at Alternativet ikke er tilknyttet en 
blok. Rød blok: Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og 
Radikale Venstre. Blå blok er Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Gul 
blok er Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.
Kilde: Danmarks Statistik. 

Vælger man at inddele de afgivne stemmer på hen-
holdsvis blå blok, dvs. de traditionelle borgerlige partier, 
rød blok til venstre for dem og gul blok med fokus på 
indvandringspolitik, fremgår stemmefordelingen ved 
de to seneste valg af tabel 6.1. En vigtig pointe i forhold 
til blokbetegnelserne er, at traditionen med et samar-
bejdende folkestyre, der formår at indgå i langsigtede 
og bæredygtige politiske forlig, er intakt. Store forlig 
bærer normalt ud over det næste valg, hvilket i mod-
sætning til i flere andre europæiske lande forhindrer 
en politisk zig-zag-kurs.6 

Der er tale om en stærk politisk og social kapital, 
som gør det muligt at sikre modellens fremtid. Sam-
tidig er der enighed om, hvad der skaber det gode liv 
for borgerne og om velfærdssamfundets afgørende 
betydning i denne sammenhæng. 

Via samarbejdet i Folketinget er den hjemlige 
politiske model stadig beslutningsdygtig – også på 
længere sigt. Dertil kommer, at der er tradition for, at 
arbejdsmarkedets parter og diverse råd og eksperter 
giver vigtige input til de politiske beslutningsprocesser, 
hvilket yderligere bidrager til konsensus og saglighed.

Den regionale fordeling af stemmerne på de tre 
grupperinger ved det seneste valg til Folketinget er vist 
i figurerne 6.1-6.3. Når vi som her anvender den regio-
nale og ikke den kommunale fordeling, har rød blok sine 
klare styrkepositioner i København og Nordsjælland. 

Blå og gul blok har deres styrkepositioner på landet. 
Baggrunden for det politiske opbrud er kompleks. 

Først og fremmest har de sociale forhold ændret sig 
grundlæggende siden det klassiske industrisamfund. 
Erhvervsudviklingen reducerede kraftigt antallet af 
landmænd og industriarbejdere, der var kernen i land-
brugets og arbejderbevægelsens partier. De arbejdere, 
der blev tilbage, opfattede sig heller ikke nødvendigvis 
længere som en del af arbejderklassen med et fast 
politisk tilhørsforhold.  Mange fik hus og bil, gamle 
arbejderkvarterer ændrede beboersammensætning, 
der skete en udflytning til forstæderne, og høje skatter 
skabte utilfredshed. 

Helt overordnet 
ændrede de 
sociale forhold sig 
grundlæggende 
siden det klassiske 
industrisamfund.

Uddannelseseksplosionen skabte nye mellemlag 
understøttet af væksten i den offentlige sektor og i ser-
viceerhvervene. Disse lag af akademisk middelklasse 
dyrker i højere grad et ideal om selvrealisering, dvs. 
identifikation af egne individspecifikke egenskaber 
med efterfølgende realisering af eget potentiale i en 
afstandtagen til tidligere klassebestemt social positio-
nering.7 Denne selvrealisering indebærer ofte politisk 
stillingtagen fra sag til sag, og dette lag af menings-
dannere kalder på en reaktion fra grupper, der ikke 
føler sig hørt i den politiske proces.

Med udbygningen af velfærdsstaten skabte po-
litikerne desuden med befolkningens tilslutning et 
fintmasket socialt sikkerhedsnet og et stort udbud af 
offentlige serviceydelser. Ikke alene blev absolut nød 
afskaffet. Politikken sigtede også mod at sikre leve-
standarden i tilfælde af en social begivenhed. Ingen 
borger skulle opleve en social deroute som følge af 
arbejdsløshed eller sygdom. Realiseringen af disse 
mål flyttede fokus fra opbygningen af velfærdsstaten 
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Figur 6.1. Stemmeandelen for blå blok pr. storkreds i Danmark, folketingsvalget i 2019
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Note: ”Blå blok” dækker over Venstre, Konservative og Liberal Alliance.
Kilde: Danmarks Statistik.
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Figur 6.2. Stemmeandelen for rød blok pr. storkreds i Danmark, folketingsvalget i 2019

Note: ”Rød blok” dækker over Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.
Kilde: Danmarks Statistik.
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Stemmeandel
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Note: ”Gul blok” dækker over Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.
Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 6.3. Stemmeandelen for gul blok pr. storkreds i Danmark, folketingsvalget i 2019
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til andre sider af tilværelsen, og disse temaer var ikke 
nødvendigvis tæt knyttet til de gamle massepartier.

Udviklingen i 1960’erne og 70’erne havde fx ført til 
den fri abort og legalisering af pornografien. Det gav 
baggrund for en borgerlig protest med udgangspunkt 
i kirkelige kredse. Andre temaer var modstanden mod 
atomkraft og forurening og kvindebevægelsens arbej-
de for ligestilling. Udbygningen af velfærdsstaten førte 
også til et stadig stigende skattetryk og flere offentligt 
ansatte. Det var den direkte årsag til Fremskridtsparti-
ets dannelse og momentane succes i 1973.

Indvandringen og modstanden mod denne er 
stærkt med i billedet. Indvandrerkritiske partier opnå-
ede en betydelig parlamentarisk repræsentation. Der 
kom tidligt i forløbet partier, der havde modstand mod 
indvandringen som det helt centrale samlingspunkt, 
og hvor utilfredse vælgere kunne manifestere deres 
utilfredshed. Dansk Folkeparti opnåede som parla-
mentarisk grundlag for flere borgerlige regeringer en 
indflydelse i form af stramninger i indvandringspoli-
tikken fra begyndelsen af 00’erne. 

Endelig kan der peges på, at midterpartierne har 

nærmet sig hinanden politisk. Med små forskelle i po-
litik skal der ikke så meget til at flytte vælgerne fra valg 
til valg, hvis udfald derfor kan komme til at afhænge 
af nogle afgrænsede og ganske specifikke forhold. 
Mandatfordelingen efter folketingsvalget i 2019 ses i 
figur 6.4. Rød blok inklusive De Radikale opnåede et 
spinkelt flertal.

6.3. Den politiske udvikling i Storbritannien
Årene efter 1945 har set regeringer med et meget for-
skelligt syn på velfærdsstaten, hvor det store spring skete 
med Margaret Thatcher som premierminister fra 1979.

Fra 1951 til 1964 overtog De Konservative rege-
ringsmagten efter Labour indenfor et parlamentarisk 
system med to helt dominerende partier. Modsætnin-
gen til Labour og et efterhånden ubetydeligt liberalt 
parti var dog endnu beskeden. De Konservative havde 
bl.a. kritiseret den fortsatte rationering af fødevarer, 
men der var en forholdsvis bred enighed om de over-
ordnede politiske mål, hvilket udsprang af erfaringer-
ne fra den nationale samling under krigen. En reform 
og udbygning af velfærdsstaten var således fortsat på 

13 14 48 16 5 43 12 4 16 4 4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Ø F A B Å V C I O D X

Figur 6.4. Mandatfordelingen efter folketingsvalget i 2019

Note: Ø = Enhedslisten, F = SF, A = Socialdemokratiet, B= Radikale Venstre, Å = Alternativet, V = Venstre, C = Konservative, I = Liberal Alliance, O = Dansk 
Folkeparti, D = Nye Borgerlige, X = mandater fra Grønland og Færøerne (to pr. land). I alt er der 179 mandater i Folketinget, så der kræves 90 for majoritet.
Kilde: Danmarks Statistik.
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dagsordenen i 1950’erne under konservativt styre, og 
hvor det var muligt samtidig at lempe på skatterne og 
de statslige indgreb i økonomien.8 

De Konservative bestræbte sig tilsvarende gennem 
en eftergivende politik på at undgå konflikter med fag-
bevægelsen. Churchill ønskede indenrigspolitisk fred 
for at kunne gøre sig gældende internationalt. Tilslut-
ningen til de store partier blev understreget ved valget 
i 1951, da 97 procent af de afgivne stemmer faldt på 
enten Labour eller De Konservative. 

De Konservative formåede at fastholde regerings-
magten indtil 1964 i en periode, hvor befolkningen nød 
godt af den materielle fremgang, mens briterne afstod 
fra et stærkere politisk engagement. Samfundsforskere 
begyndte at tale om ideologiernes død.9 

Den overgribende enighed i 1950’erne om målet 
for velfærdsstaten var intakt under Labour fra 1964 til 
1970. Labour med Harold Wilson som premierminister 
kom til magten efter en valgkampagne, der lovede ad-
ministrativ og teknologisk modernisering. Arbejderre-
geringen måtte imidlertid kæmpe med tilbagevendende 
inflation og underskud på betalingsbalancen. Forsøg 
på at begrænse fagforeningernes magt gennem lov-
givning mislykkedes, selvom opinionsundersøgelser 
viste mistillid i befolkningen til fagbevægelsens stær-
ke kontrol over løndannelsen. Regeringen faldt ved 
valget i 1970.

Den overgribende 
enighed i 1950’erne om 
målet for velfærdsstaten 
var intakt under Labour 
fra 1964 til 1970.

Slutningen af 1960’erne så også i Storbritannien 
en radikaliseret studenterbevægelse med afsæt i 
det nye venstre udenfor de gamle kommunistpartier. 
Blandt aktiviteterne var demonstrationer mod USA’s 
krig i Vietnam, apartheid i Sydafrika, de græske ober-
sters militærdiktatur, diktaturet i Chile og universitets-
besættelser. Studenterbevægelsen stod stærkest på 

1960’ernes nye universiteter. Venstredrejningen bidrog 
til, at ansættende myndigheder og institutioner så med 
nogen skepsis på kandidater fra disse universiteter, der 
var i centrum for bevægelsen. Aktiviteterne ebbede 
ud efter et stykke tid, men havde bevidsthedsmæssi-
ge implikationer i form af mindre autoritetstro i store 
dele af befolkningen, efterhånden som relativt flere 
blev universitetsuddannede.

I 1968 eskalerede den ulmende konflikt mellem pro-
testanter og katolikker i Nordirland med gadekampe og 
overfald og stenkast mod modpartens politiske mani-
festationer i gaderne. Situationen spidsede så meget 
til, at britisk militær blev indsat. Det hele udviklede sig 
voldeligt og kaotisk, og i januar 1972 afsatte regerin-
gen i London den nordirske lokalregering. Under en 
katolsk demonstration i januar 1972 mod internerin-
gen af knap 2.000 katolikker, mistænkt for relationer 
til IRA, åbnede soldaterne ild mod demonstranterne 
og dræbte 13 mennesker. Herfra nærmede konflikten 
sig borgerkrigslignende tilstande i Nordirland. IRA for-
måede også at eksportere konflikten til England med 
attentater mod De Konservatives årsmøde i 1984 og 
et attentat mod John Majors embedsbolig i Downing 
Street i 1991. I 1996 sprængte IRA en bombe på 1,5 
tons midt i Manchesters centrum med omfattende 
skader til følge.10

Edward Heath kom til som konservativ premiermi-
nister fra 1970 til 1974. I valgkampen havde De Konser-
vative slået på, at de ville gennemføre en økonomisk 
politik med mindre stat, herunder afskaffelse af støtte 
til kriseramte industrier. Profilen var generelt antikol-
lektivistisk og lå pænt ude på højrefløjen.11 Heath-re-
geringen endte imidlertid allerede året efter valgsejren 
med at føre en keynesiansk politik for at nedbringe en 
stigende arbejdsløshed, der mod alle forventninger 
blev ledsaget af en stigende inflation – hurtigt beteg-
net som stagflation. De offentlige budgetter nåede 
nye højder under Heath, inklusive på områder som 
sundhed og uddannelse med Margaret Thatcher som 
uddannelsesminister. 

Regeringen endte også med i modsætning til 
valgløfterne om mere privatisering at nationalisere det 
lukningstruede, men nationalt prestigefyldte Rolls-Roy-
ce og desuden yde betydelige statslige tilskud til det 
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ligeledes lukningstruede værft Upper Clyde Shipbuil-
ders med 4.000 arbejdspladser. Det var under Heath, 
at Storbritannien på trods af mange konservatives 
Europa-skepsis og et splittet Labour i spørgsmålet, 
trådte ind i EF i 1973 sammen med Danmark og Re-
publikken Irland.12 I Labour var EF-modstanden både 
artikuleret på venstrefløjen, der så EF som en klub for 
kapitalister, og i mere moderate Labour-kredse, der så 
en trussel mod britisk suverænitet.

Lønstigningerne var en permanent belastning for 
økonomien. Overfor periodens militante fagbevægelse 
søgte den konservative regering at moderere lønstignin-
gerne for at blive alvorligt rystet af en landsdækkende 
minearbejderstrejke i januar 1972. I en periode tillod 
en nødvendig rationering af energien kun en tre dages 
arbejdsuge, hjem blev mørkelagte, og regeringen måt-
te til sidst gå med til en lønstigning til minearbejderne 
på mellem 17 og 24 procent.13 Strejken førte til hårde 
konflikter mellem minearbejderne og politiet, der søgte 
at bryde de strejkendes blokader af kuldepoter. Reelt 
kunne de stærkeste fagforeninger mere eller mindre 
diktere lønudviklingen for deres medlemmer, og kon-
flikten med massemobiliserede strejkevagter førte 
til en radikalisering af andre dele af fagbevægelsen. 

Heath og de konservative var som følge af nederla-
get ude af stand til gennem en indkomstpolitik at mind-
ske den høje inflation ved at bringe lønstigningerne i 
overensstemmelse med udviklingen i produktiviteten. 
Oliekrisen i efteråret 1973 med en firdobling af olie-
priserne lagde nye dimensioner til inflationen. Alene 
i 1974 steg lønningerne med 22 procent og priserne 
med 17 procent. Produktiviteten fulgte slet ikke med, 
og underskuddet på betalingsbalancen satte nye re-
korder. Da minearbejderne truede med en ny national 
strejke, der blev igangsat i februar 1974, valgte Heath 
at udskrive valg under parolen ”Hvem styrer Storbri-
tannien?”

Tiden under Heath demonstrerede for mange et 
ustyrligt samfund, hvor keynesianske virkemidler kom 
til kort, og hvor den samlende tidsånd, der havde væ-
ret manifest i Storbritannien siden krigen, definitivt var 
brudt sammen. I toneangivende medier argumente-
rede højrefløjsjournalister for en ny økonomisk dags-
orden under inspiration fra amerikanske monetarister, 

og internt i det konservative parti blev Heath bragt til 
fald af frustrerede partimedlemmer i 1975 og afløst af 
Margaret Thatcher.

Da Labour igen overtog regeringen i 1974 under 
Harold Wilson, var økonomien ude i store problemer, 
og det finansielle grundlag for Labours og senere 
De Konservatives fortsættelse af velfærdsstaten var 
anfægtet.14 

Da Labour overtog 
regeringen i 1974 under 
Harold Wilson, var 
økonomien ude i store 
problemer.

Labours udgangspunkt for en reformpolitik var ikke 
det bedste. Partiet var svækket af interne stridigheder 
mellem en mere traditionel fløj, der bl.a. gik ind for ind-
komstpolitik for at begrænse betalingsbalanceunder-
skuddene, og en radikaliseret og aktivistisk venstrefløj, 
der havde sine styrkepositioner i den militante del af 
fagbevægelsen. Her var man indædte modstandere af 
ethvert forsøg på statslige aftaler om lønudviklingen. 
Der var et tydeligt skel mellem mere højreorienterede 
medlemmer af Underhuset og de menige medlemmer 
ude i landet, hvor der skete en venstredrejning. 

Regeringen kom alligevel igennem med besparel-
ser på de sociale udgifter. Samtidig steg arbejdsløs-
heden til 1,3 millioner i 1976, hvad der overskred det 
implicitte mål for efterkrigstidens økonomiske politik.15 

Det havde været et valgløfte, at Wilson ville genfor-
handle betingelserne for britisk medlemskab af EF, og 
efter denne genforhandling, der gav nogle forbedrin-
ger for Storbritannien, udskrev Wilson en vejledende 
folkeafstemning om fortsat britisk medlemskab. Af de 
65 procent af vælgerkorpset, der i sommeren 1975 
stemte, var der et flertal på næsten 69 procent for at 
forblive i EF.16

Wilson trak sig tilbage som premierminister i 1976, 
hvorpå Labour valgte centrum-højre-politikeren Leonard 
James Callaghan som leder af regeringen. Da Labour 

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   118115830_velfaerdsstat_r2_.indd   118 13/05/2022   13.3113/05/2022   13.31



119

David Muscroft/Shutterstock/Ritzau Scanpix

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   119115830_velfaerdsstat_r2_.indd   119 13/05/2022   13.3113/05/2022   13.31



120

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

mistede flertal i Underhuset i 1977, formåede Callaghan 
at fastholde regeringsmagten med først De Liberale og 
derefter med skotske og nordirske nationalister som 
parlamentarisk grundlag. Regeringen havde en vis 
succes med indkomstpolitik og besparelser på stats-
budgettet, da fortsatte krav om løntilbageholdenhed 
resulterede i en ny strejkebølge. Den såkaldte ”Winter 
of Discontent” i vinteren 1978-79, hvor strejkerne kul-
minerede i kaotiske strejkebølger, resulterede i Labours 
detronisering ved valget i 1979, hvor befolkningen var 
træt af fagforeningernes magtudøvelse.

Ved valget i 1979 opnåede Labour 37 procent af 
stemmerne under en langsigtet tilbagegang. Labour 
gik således fra 48 procent af stemmerne ved valget i 
1966 til 28 procent i 1983, se figur 6.5. Med i billedet 
hørte, at individuelt medlemskab af partiet gik tilbage 
fra 830.000 i 1963 til 680.000 i 1970.17 

Bag denne tilbagegang lå, som tilfældet var i Dan-
mark, en række forhold. Først og fremmest mindske-
des den traditionelle arbejderklasses betydning i takt 
med afindustrialiseringen og fremgangen for service-
erhvervene (se kapitel 13). Mange arbejdere følte sig 
heller ikke nødvendigvis som arbejdere. Her spillede fx 
besiddelsen af egen bolig ind ved den politiske orien-
tering, og andelen i den voksne befolkning, der boede 
i egen bolig, var oppe på 62 procent i 1985. 

En venstredrejning af Labour havde også betydning. 
Valggrundlaget for partiets kampagne i 1983 gik ind 
for omfattende nationaliseringer på vejen mod socia-
lisme, ensidig nedrustning og udmeldelse af NATO 
og EF, hvilket var ude af trit med Labours traditionelle 
vælgere. Venstredrejningen medførte en afskalning af 
dele af partiet til det nye parti The Socialdemocratic 
Party i 1981, der først opstillede i valgalliance med De 
Liberale i 1983 for siden – for de flestes vedkommen-
de – at slutte sig sammen med dem i 1988 i partiet De 
Liberale Demokrater.

I britisk historieskrivning opfattes 1979 som et lige 
så afgørende vendepunkt for velfærdsstaten som 1945, 
hvor Labour kom til magten med det formål at skabe 
velfærdsstaten, udvikle en keynesiansk konjunkturre-
gulering og etablere en kontrol over de økonomiske 
nøglesektorer. 

I britisk 
historieskrivning 
opfattes 1979 som 
et lige så afgørende 
vendepunkt for 
velfærdsstaten som 
1945.

Margaret Thatcher kom til magten i 1979 med et 
beskedent parlamentarisk flertal, men med en stærk 
determination om at gøre op med efterkrigskonglome-
ratet af keynesianisme, statsintervention, en stærk fag-
bevægelse og en lighedsskabende omfordelingspolitik. 

I de første år som premierminister gennemførte 
hun, trods en skarp retorik vendt mod udlændinge, 
statsinterventionisme, EF, socialisme og ikke mindst 
fagforeningerne, en moderat politik. Det skal ses i sam-
menhæng med, at hun overtog et konservativt parti, 
hvis øverste ledelse fortsat var rundet af efterkrigsti-
dens konservatisme med vægt på national enhed og 
sociale hensyn. Efterhånden som hun fik indsat sine 
egne ministre i regeringen, trådte hendes politiske 
intentioner i karakter, og hun formåede at ændre det 
konservative parti radikalt i en neoliberal retning – 
the new conservatives – med fokus på deregulering 
af markedet, bekæmpelse af fagforeningerne og en 
mindre stat med dertilhørende lavere satser for over-
førselsindkomster. 

Trods en begyndende recession omkring 1980 in-
troducerede Thatcher en inflationsdæmpende politik 
gennem øgede skatter og en væsentlig reduktion af 
statens låntagning. Denne politik førte til en lavere infla-
tion, men også til den alvorligste krise siden 1930’erne 
i form af en hastigt stigende arbejdsløshed. I 1982 lå 
ledigheden på 2,8 millioner og nåede 3,1 million i 1985. 
BNP faldt med godt 3 procent i 1980-81, og over nogle 
få år forsvandt en fjerdedel af den industrielle basis.18 

De mange arbejdsløse forhindrede Thatcher i at 
nå hendes centrale mål om at reducere de offentlige 
sociale udgifter. Men den høje arbejdsløshed førte 
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Note: Bemærk, at grafen indtegner lige lang afstand mellem hvert valg, og at dette ikke er lig med samme tidsperiode, tydeligst omkring valgene i 1974.
Kilde: House of Commons.

Figur 6.6. Stemmeandelen for De Konservative, 1964-2019

Figur 6.5. Stemmeandelen for Labour, 1964-2019

Note: Bemærk, at grafen indtegner lige lang afstand mellem hvert valg, og at dette ikke er lig med samme tidsperiode, tydeligst omkring valgene i 1974.
Kilde: House of Commons.
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til en varig svækkelse af fagbevægelsen, der mistede 
millioner af medlemmer under krisen. En langvarig 
konflikt med minearbejderne i 1984-85 resulterede 
i en knægtelse af de stærke minearbejderes faglige 
organisation, hvilket yderligere blev presset igennem 
ved en lukning af mange af kulminerne. Konflikten med 
minearbejderne var forberedt af en omstilling af kraft-
værkerne fra kul til olie, opbygning af store lagre af kul 
under Thatcher-administrationen og en lovgivning, der 
mindskede strejkende arbejderes aktionsmuligheder.

I begyndelsen af Thatchers regeringsperiode med-
virkede en monetaristisk tilgang til styring af økonomien 
til en uddybning af krisen. Med det sigte at mindske 
inflationen ønskede regeringen at begrænse penge-
mængden.

Et værktøj var at sætte renten op til et tocifret niveau, 
hvilket havde den uheldige sideeffekt at bremse forbrug 
og investeringer, ligesom forbruget blev begrænset af 
nye afgifter og en forhøjet moms.19 

Efter nogle år gled monetarismen i baggrunden 
som økonomisk styringsmiddel. Bestræbelserne på 
privatisering  med salg af en række centrale offentligt 
ejede virksomheder og skabelsen af en iværksætter-
kultur på et dereguleret marked videreførtes imidler-
tid uændret. I anden halvdel af 1980’erne gik økono-
mien igen frem, hvilket styrkede markedsretorikken, 
idet De Konservative hævdede at have gennemført et 
økonomisk mirakel med vækstrater over andre vestli-
ge landes ved midten af 1980’erne via en frisættelse 
af markedet fra statslige indgreb. Medvirkende til at 
styrke økonomien var et britisk olieeventyr, hvor landet 
blev selvforsynende i 1980 for i løbet af 1980’erne og 
1990’erne at kunne eksportere olie.

Et centralt element i den nye konservatisme var 
en genfunden patriotisme med italesættelse af Stor-
britanniens rolle som en stor og betydende verdens-
magt, hvad der i retorikken ofte blev ledsaget af en 
distancering til EF. Frem gennem 1980’erne opnåede 
De Konservative gode valg, hvilket fremgår af figur 6.6. 
Medvirkende til, at partiet trods den høje arbejdsløs-
hed og tabet af arbejdspladser i industrien bevarede 
populariteten var Falklandkrigen i marts-april 1982, 
der sikrede Thatcher valget i 1983. Dertil kom Labours 
problemer med vælgerkorpset.

Karakteren af middel- og overklassepolitik slog 
igennem i en mindre omfordeling via staten. Der blev 
lagt låg på udviklingen i de sociale udgifter, og skat-
tereformer øgede uligheden. Mens de direkte skatter 
blev sat ned, blev de indirekte således sat op. Mom-
sen blev næsten fordoblet i 1979, og i 1988 indførte 
regeringen en ny kommunal kopskat, dvs. for alle over 
18 år (poll tax), på ca. 350 pund i Skotland, i 1990 og-
så indfaset i England.20 Denne skat, der så udpræget 
vendte den tunge ende nedad, bidrog i høj grad til at 
mindske Thatchers popularitet i befolkningen.

Karakteren af middel- og 
overklassepolitik slog 
igennem i en mindre 
omfordeling via staten.

Den absolutte fattigdom var tiltagende, og de sociale 
uligheder stigende. I 1979 stod de øverste 20 procent 
af lønmodtagerne for 37 procent af indkomsterne ef-
ter skat. I 1988 lå andelen på 44 procent. Omvendt gik 
de laveste 20 procent tilbage fra 9,5 til 6,9 procent.21 
Alligevel vandt en debat om incitamenter til at arbej-
de – eller rettere manglende incitamenter for lavtløn-
nede til at arbejde – momentum. Et af argumenterne 
for periodens skattereformer med nedsættelsen af 
marginalskatten og indførelsen af kopskatten var ka-
rakteristisk nok, at regeringen ønskede at styrke inci-
tamenterne til at arbejde.22

Thatcher blev bragt til fald af en intern opposition 
blandt de konservative parlamentarikere. Faldet var 
dels affødt af regeringens svigtende popularitet un-
der en optrækkende økonomisk krise med rekordhøje 
handelsunderskud, dels Thatchers udtalte EU-skepsis, 
der mødte modstand i erhvervslivet. 23 

Thatchers afløser, John Major, videreførte under 
sin regeringsperiode fra 1990 til 1997 privatiserings-
bestræbelserne, bl.a. gennem salg af jernbanerne. 
Major var dog til stadighed under et pres fra MP’er, 
der orienterede sig mod Thatchers EU-skepsis, og kon-
junkturerne var så anstrengte frem til valgnederlaget i 
1997, at mange vælgere fandt, at de konservative var 
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helt uden evner til at styre økonomien.
Da Labour trådte til under Tony Blair i 1997, var 

det i en revideret form som New Labour, der i højere 
grad appellerede til middelklassevælgere i overens-
stemmelse med tilbagegangen i antallet af arbejdere. 
Med baggrund i De Konservatives svigtende populari-
tet blev New Labour bragt ind i Parlamentet med det 
største flertal i Underhuset siden Anden Verdenskrig.

Tidligere havde det været en del af partiets formåls-
paragraf, at nationaliserede virksomheder skulle spille 
en betydelig rolle i økonomien, men vejen til socialisme 
via nationaliseringer blev nu forladt. Fokus var i stedet 
på en bedre styring af økonomien under en almindelig 
accept af globaliseringens uomgængelighed, hårdere 
straffe for kriminalitet, et skattestop og en øget sats-
ning på uddannelse. 

Med i reformpakken var et reelt løft i social- og sund-
hedspolitikken. Blair argumenterede for en tredje vej 
mellem socialisme og liberalisme, hvor økonomisk vækst 
bl.a. skulle bruges på at forbedre uddannelsessystemet 
og sundhedsvæsenet. Det politiske tankesæt var i høj 
grad inspireret af den tidligere rektor for London School 
of Economics and Political Science, Anthony Giddens.24

Fra 1997 og frem til finanskrisen blev økonomien 
markant bedre, og arbejdsløsheden reduceret, hvilket 
var den væsentligste årsag til, at Labour for første gang 
i partiets historie vandt tre parlamentsvalg i træk og 
fastholdt magten frem til 2010. Andelen af befolkningen 
i absolut fattigdom blev bragt ned, bl.a. blev der indført 
mindstelønninger og nye former for skattefradrag for 
lavtlønnede. En del af fremgangen var dog drevet af 
forbrugslån i en dereguleret finanssektor, og meget 
af Thatchers økonomiske politik blev fastholdt ved at 
lade private virksomheder overtage driftsopgaver i 
den offentlige sektor. 

En parlamentarisk nyskabelse var oprettelsen af et 
skotsk parlament i Edinburgh i 1999 med lovgivnings-
myndighed på en række områder og en ret til en be-
grænset skatteudskrivning. Tilsvarende blev selvstyret 
i Wales styrket. Især skotsk nationalisme havde været 
i fremvækst siden 1960’erne og var blevet fremmet af 
fundet af betydelige olieforekomster ud for den skot-
ske kyst. Det lykkedes også Blair at bilægge den lange 
og blodige konflikt i Nordirland.

Med regeringens tilslutning til Irak-krigen i 2003 og 
Blairs tiltagende distancering fra partiets rødder i en 
præsidentiel ledelsesstil mødte han trods en fremgang 
på flere fronter en stigende modstand i Labour. Andre 
kritikpunkter var Blairs centralisering af magten og et 
tæt afhængighedsforhold af medierne. 

I 2007 blev Blair afløst af Gordon Brown, der i store 
træk videreførte Blairs økonomiske politik. Vælgernes 
oplevelse af, at New Labour havde et godt greb om 
økonomien, blev imidlertid rystet af en begyndende 
bankkrise i 2007, der kulminerede med, at Royal Bank of 
Scotland i efteråret 2008 i praksis var bankerot og kun 
blev reddet i sidste øjeblik af en regeringsovertagelse. 

På det tidspunkt havde fagbevægelsen allerede 
distanceret sig fra New Labour. Vælgerne noterede 
sig også en større korruptionsafsløring blandt flere 
medlemmer af parlamentet. De kompromitterede 
MP’ere kom fra alle partier, men indtrykket af dårlig 
ledelse blev forstærket ved afsløringen. I problem-
kredsen var endvidere store budgetunderskud på de 
offentlige finanser.

Som i Danmark fulgte fortsat en tilbagegang i 
medlemstal, der reducerede Labours betydning som 
masseparti. I 1997 havde partiet 405.000 medlemmer. 
I 2007 lå tallet på 176.000 i en befolkning på ca. 60 mil-
lioner.25 Det var de samme kræfter, der lå bag – først 
og fremmest overgangen til et servicesamfund, hvor 
de klassiske industriarbejdere og fagbevægelsen var 
i kraftig tilbagegang. Mange arbejdere følte sig også 
fremmedgjort fra partiet som følge af dets nyoriente-
ring mod middelklassen og en almindelig accept af 
økonomisk liberalisme. 

Ved et valg i 2010 kom De Konservative igen til 
magten. Efter valget trådte David Cameron til som 
premierminister i den første koalitionsregering efter 
krigen bestående af De Konservative og de Liberale 
Demokrater. Regeringen indledte med en restriktiv 
økonomisk politik, der efter nogle år afløstes af en eks-
pansiv finanspolitik, der medvirkede til at nedbringe 
arbejdsløsheden.

De Konservative havde lige siden Storbritanniens 
indtræden i EF i 1973 haft en højrøstet fløj af EF- og se-
nere EU-modstandere, og denne fløj var blevet styrket 
i takt med EU’s stadig tættere integration, fx realiseret 
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ved Maastrichttraktaten og Lissabontraktaten. Sam-
tidig blev EU-modstanden væsentligt mere artikule-
ret i vælgerkorpset. Modstanden var, som vi tidligere 
har været inde på, bl.a. betinget af den store østeuro-
pæiske indvandring af arbejdskraft i forlængelse af 
østudvidelsen af EU, hvor op mod 700.000 polakker 
og 400.000 rumænere og bulgarer indvandrede ind-
til 2017.26 Det EU-kritiske parti UKIP (United Kingdom 
Independence Party) samlede en stor del af EU-mod-
standen op, ligesom den nationalistiske fløj af De Kon-
servative pressede Cameron. 

For at afklare befolkningens holdning annoncerede 
Cameron i 2013, at han ville få en folkeafstemning igen-
nem om Storbritanniens fortsatte medlemskab. Ved et 
valg i 2015 blev Cameron genvalgt som premierminister 
med et konservativt parlamentarisk flertal på dette løfte, 
mens de Liberale Demokrater gik stærkt tilbage truk-
ket ned af regeringsdeltagelsen med De Konservative. 
Selv var Cameron fortaler for fortsat medlemskab. Da 

en folkeafstemning i juni 2016 efter en hård valgkamp 
viste et flertal på 4 procentpoint for udtræden af EU, 
trådte han tilbage morgenen efter valget. 

Ved afstemningen var der en tydelig aldersgradi-
ent. De unge og de yngre stemte for at blive i EU, mens 
der var flertal for en udtræden blandt vælgere over 44 
år. Tilsvarende var der en uddannelsesgradient, idet 
57 procent af de universitetsuddannede stemte for 
forbliven i EU. Socioøkonomisk var der et flertal på 
64 procent for udtræden blandt de laveste indkomst-
grupper.27 Interessant i forhold til afindustrialisering 
og sociale ændringer var, hvordan vælgerkorpsets 
oplevelse af de seneste 30 år forud for valget spillede 
ind ved stemmeafgivelsen. Blandt dem, der stemte 
for at blive, havde tæt på tre fjerdedele en oplevelse 
af, at Storbritannien var blevet et bedre sted at leve. 
Men tre femtedele af dem, der ville ud af EU, følte, at 
Storbritannien var blevet et dårligere sted at opholde 
sig indenfor de seneste 30 år.28

Note: ”Andre” dækker Liberal Democrats (11 mandater), Democratic Unionist Party (8), Sinn Fein (7), Plaid Cymru (4), Social Democratic & Labour Party 
(2), Green (1), og Alliance Party (1), samt ”Speaker of the House of Commons” (1), der i store træk forholder sig upartisk. I alt er der 650 sæder i Underhu-
set, men da et af dem er speakeren, kræves der 325 for majoritet.
Kilde: BBC.

Figur 6.7. Mandatfordelingen efter valget i 2019, Storbritannien
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De unge og de yngre 
stemte for at blive i EU, 
mens der var flertal for 
en udtræden blandt 
vælgere over 44 år.

Theresa May, der selv var en forsigtig tilhænger 
af en forbliven i EU, afløste Cameron som premiermi-
nister frem til sommeren 2019, hvor hun faldt på en 
manglende evne til at føre en Brexit-aftale igennem 
med EU. Hendes parlamentariske position var inden 
da blevet svækket ved et valg i 2017, hvor De Kon-
servative mistede det absolutte flertal for i stedet at 
fortsætte som en mindretalsregering med nordirske 
unionister fra the Democratic Unionist Party som par-
lamentarisk grundlag.

Efter Mays tilbagetræden trådte Boris Johnson til. 
Han formåede at opnå et flertal ved et parlamentsvalg 
i 2019 på en konsekvent Brexit-politik, der indebar 
udrensning af EU-venlige parlamentarikere hos De 
Konservative. Kort tid efter stemte Underhuset for, at 
Storbritannien skulle forlade EU med virkning fra den 
31. januar 2020. Triumfen var kortvarig. I januar 2020 
var pandemien under udvikling i Storbritannien, og 
den 23. marts kom en lockdown, hvad kritikere fandt 
var alt for sent. Ultimo 2020 faldt en udtrædelsesaftale 
med EU på plads, men i foråret 2021 opstod et flertal 
bestående af det skotske nationalistparti SNP og De 
Grønne i det skotske parlament for en skotsk udtræ-
den af Storbritannien. Denne situation kom, efter at der 
allerede i 2014 var blevet afholdt  én skotsk afstem-
ning om et uafhængigt Skotland, hvor 44,7 procent 
havde stemt for uafhængigheden. Brexit fik imidlertid 
uafhængighedsbestræbelserne til at blusse op igen.

6.4. Flertalsvalg i enkeltmandskredse 
be st em  mer partistrukturen og regerings
dannelsen
Gennem hele perioden fra 1945 til i dag var valgsy-
stemet til Underhuset baseret på flertalsvalg i en-

keltmandskredse. Det favoriserede de to store parti-
er, idet små partier med en kun svag landsdækkende 
partiorganisation havde svært ved at gøre sig gælden-
de. Hvordan dette slog igennem ved det seneste valg 
i 2019 ses i figur 6.8. 

De Liberale Demokrater har dog formået at slå 
igennem i nogle valgkredse, ligesom Skotlands, Wales’ 
og Nordirlands parlamentarikere i London overvejen-
de kommer fra de nationalistiske partier. 1950’ernes 
næsten fuldstændige vælgertilslutning til de to store 
partier er således gået tilbage. Spørgsmålet er, om Stor-
britannien kan fortsætte som en politisk enhed efter 
Brexit og randområdernes utilfredshed med London.

6.5. Den politiske udvikling i Forbunds
republikken frem til omkring 1980
I 1949 blev den vesttyske grundlov, der med tilføjelser 
er gældende frem til i dag, vedtaget. Grundloven fast-
lagde, at Tyskland er en demokratisk og socialt orien-
teret føderal forbundsstat. 

Parlamentet består af Forbundsdagen som første 
kammer og Forbundsrådet som andet kammer. Føde-
rale love vedtages i Forbundsdagen og fremlægges 
derefter i Forbundsrådet, der har en begrænset vetoret.

Forbundsrådet er sammensat af regeringsmedlem-
mer fra de enkelte delstater med repræsentation efter 
befolkningstallet. Inden udarbejdelsen af den tyske 
forfatning var således genetableret eller nyoprettet et 
antal delstater – Länder – i de tre vestlige besættel-
seszoner med hvert deres parlament og ministerpræ-
sident (se kapitel 1). Delstaterne har en suverænitet 
på udvalgte områder, herunder kultur og uddannelse 
samt miljø, og deres repræsentation i Forbundsrådet 
kan ofte sikre oppositionen en magtbasis i forhold til 
regeringen, da en del delstater vil have regeringer fra 
oppositionspartierne.29 

Forbundsdagen sammensættes ved direkte valg 
hvert fjerde år. Den ene halvdel af parlamentarikerne 
vælges i enkeltmandskredse, den anden halvdel efter 
partilister. Ved valgene til Forbundsdagen er der en 
spærregrænse på 5 procent, hvilket udelukker små 
partier fra repræsentation.30 Spærregrænsen falder 
dog væk, hvis et parti opnår mindst tre mandater vun-
det i enkeltmandskredse. Den høje spærregrænse på 
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Andre Con Lab SNP

Andre Con Lab SNP

Figur 6.8. Fordelingen af sæder pr. parti for alle valgdistrikterne i Storbritannien, 2019

Note: ”Andre” dækker Liberal Democrats, Democratic Unionist Party, Sinn Fein, Plaid Cymru, 
Social Democratic & Labour Party, Green og Alliance Party samt ”Speaker of the House of Com-
mons”, der i store træk forholder sig upartisk.
Kilde: House of Commons.
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5 procent skal som nævnt i kapitel 1 ses på baggrund 
af erfaringerne fra Weimarrepublikken, hvor en lav 
spærregrænse tillod et væld af småpartier at få par-
lamentarisk repræsentation. Det var medvirkende til 
volatile regeringsdannelser, hvoraf nogle kun holdt få 
måneder.

Forbundsdagen vælger kansleren gennem et absolut 
flertal – positiv parlamentarisme. Sammenhængende 
hermed har man en tradition for koalitionsregeringer 
med flertal i Forbundsdagen fremfor mindretalsrege-
ringer, der ofte ses i Danmark. Derudover er der en 
valgt præsident som statsoverhoved med primært re-
præsentative forpligtelser. En stærk forfatningsdomstol 
kontrollerer, at lovgivningen er i overensstemmelse 
med grundloven. 

Forbundsdagen vælger 
kansleren gennem et 
absolut flertal – positiv 
parlamentarisme.

Ved de første valg til Forbundsdagen efter dens 
oprettelse i 1949 blev der indsat parlamentarikere og 
partier, der skabte tvivl om, hvorvidt tyskerne reelt var 
parate til at blive gode demokrater. Fx indgik det gan-
ske vist lille, men stærkt højreorienterede Deutsche 
Partei i den første regeringskoalition med CDU/CSU 
og FDP i 1949. 

Alligevel blev der indarbejdet et velfungerende 
parlamentarisk system i løbet af 1950’erne med den 
kristelig konservative Kristelig-Demokratiske Union 
(CDU) og CDU’s bayerske søsterparti Kristelig-Socia-
le Union (CSU), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD) og Freie Demokratische Partei (FDP) som 
bærende kræfter. Medvirkende til tyskernes accept af 
demokratiet var den økonomiske fremgang, der blev 
omsat i nærmest fuld beskæftigelse, stigende real-
lønninger og forbedringer af den sociale sikring, bl.a. 
i form af en pensionsreform i 1957, se kapitel 1. 

Dertil kom de drakoniske rædsler under krigen. 
Befolkningen var krigstræt og havde mindst af alt 

kræfter til at følge andet end den almindelige udvikling 
under allieret overvågning. På baggrund af de parla-
mentariske erfaringer i løbet af 1950’erne og den sta-
bile økonomiske fremgang kunne de allierede magter 
have en begrundet tillid til, at demokratiet og den tyske 
velfærdsstat var veletableret omkring 1960. Tyskerne i 
Forbundsrepublikken vestliggjorde sig med CDU/CSU 
i regering, og de blev fuldgyldige medlemmer af det 
vestlige fællesskab som gode europæere.31

De store partier definerede sig som folkepartier. 
Grundlæggende var ambitionen for disse folkeparti-
er, at CDU/CSU skulle dække det politiske spektrum 
til højre for midten og SPD det politiske spektrum til 
venstre. På baggrund af erfaringerne fra Weimarre-
publikken var idealet, at der ikke skulle findes partier 
henholdsvis til højre og venstre for disse to. FDP fik i 
praksis rollen som brobygger og den centrale konge-
mager, akkurat som De Radikale havde det i Danmark 
i mange år. 

De to kristelig-konservative partier henvendte sig 
til såvel katolikker mod syd og vest som protestanter 
mod nord og øst, hvad der ikke havde været en realistisk 
mulighed under Weimarrepublikken.32 Det kristelige 
som fælles udgangspunkt blev en væsentlig drivkraft 
overfor, hvad der blev fremstillet som truslen fra øst 
fra et ateistisk-kommunistisk styre.33 

De store partier 
definerede sig som 
folkepartier.

Ideologisk orienterede CDU sig i 1950’erne mod 
den såkaldte tredje vej mellem kommunisme/socia-
lisme og en rendyrket kapitalistisk markedsøkonomi. 
Med inspiration fra den katolske sociallære og igen 
på baggrund af erfaringerne fra Weimartiden var den 
sociale dimension udtalt.34 I praksis søgte de kriste-
ligt-konservative regeringer at kombinere markeds-
kræfterne med en behersket statslig styring og forbed-
ringer i socialpolitikken (se næste kapitel om dette). 
Lønmodtagerne blev eksempelvis i høj grad sikret i 
ansættelsen, velfærdsstaten blev udbygget, og der 
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kom en medarbejderpræsentation i bestyrelsen for 
de store virksomheder. 

Ophavsmanden til denne Soziale Marktwirtschaft 
eller Rheinischer Kapitalismus var Adenauers ikoniske 
økonomiminister fra 1949 til 1963 Ludwig Erhard, der 
var en helt central skikkelse i den vesttyske transfor-
mation til et stabilt vestligt demokrati. Den tredje vej i 
form af den sociale markedsøkonomi blev ganske vist 
nedtonet med tiden. Tilbage stod, at det selv i krisepe-
rioder var utænkeligt, at en CDU/CSU-ledet regering 
kunne gennemføre en neoliberal social revolution på 
linje med Thatchers.35 

Socialdemokraterne – verdens ældste socialdemo-
krati etableret i 1863 – afstod i 1959 på Bad Godes-
berg-kongressen fra at definere sig som et marxistisk 
parti. I stedet orienterede det sig gennem et mindre 
ideologisk program mod både traditionelle arbejder-
stemmer og stemmer fra de nye mellemlag. Baggrunden 
var desuden en stigende modvilje mod kommunisme 
og socialisme i vælgerkorpset efter Sovjetunionens 
indgreb i DDR i 1953 og invasion af Ungarn i 1956.

FDP blev oprettet i 1948 af tidligere medlemmer fra 
Weimar-tiden af et konservativt nationalliberalt parti 
og et socialliberalt parti. Også her var der altså en klar 
tendens til et mindre profileret parti med karakter af 
folkeparti, end hvad der havde været gældende under 
Weimarrepublikken. FDP har gennem lange perioder 
haft en mere nationalliberal fløj og en mere sociallibe-
ral fløj. Med i FDP’s tidligere historie er, at det tiltrak 
en del forhenværende nazister, der dog efter kort tid 
blev udrenset af partiet.

Det liberale parti repræsenterede for borgerlige 
stemmer et sekulariseret alternativ til CDU/CSU og 
gik bl.a. ind for et skolevæsen uden religiøs påvirk-
ning i tråd med, at der ikke findes nogen statsreligion 
i Forbundsrepublikken. Dertil kom en tilbagevendende 
accentuering af værdien af et liberaliseret marked og 
lave skatter. Da Forbundsdagen skulle tage stilling til 
Vesttysklands deltagelse i EF, stemte partiet i forlæn-
gelse af tiltroen til et frit marked imod deltagelse, fordi 
de liberale kræfter mente, at EF ville skabe uønskede 
toldmure i Europa. 

Fra 1949 og indtil 1969 var CDU/CSU regerings-
dannende – i nogle år med FDP som juniorpartner 

og fra 1966 til 69 i koalition med SPD. CDU/CSU lå på 
niveau med socialdemokraterne i vælgertilslutning i 
1949, men de to søsterpartiers popularitet var stigende 
i forlængelse af den økonomiske fremgang. De distan-
cerede socialdemokraterne med et zenit ved valget i 
1957, hvor CDU/CSU fik lige over halvdelen af manda-
terne i Forbundsdagen, hvorefter de to partier efter et 
brud med FDP i 1956 kunne danne en flertalsregering 
uden juniorpartnere. 

Adenauer anlagde en centrumorienteret politik med 
økonomisk vækst, fuld beskæftigelse, sociale forbed-
ringer og gode kontakter til en i princippet politisk uaf-
hængig fagbevægelse på dagsordenen. Strategien var 
forudsigelighed under økonomisk og social tryghed.

Udenrigspolitisk placerede de skiftende kristeligt 
konservative regeringer solidt Forbundsrepublikken 
som en del af den vestlige verden, og det i en sådan 
grad, at Adenauers ”Westbindung” blev kritiseret af 
socialdemokraterne, der så en for stærk vestlig til-
knytning som en forhindring for en senere samling 
af Tyskland. Med i CDU’s/CSU’s politiske profil var en 
stærk antikommunisme, der ikke afholdt en samtidig 
pragmatisk Adenauer fra at etablere diplomatiske rela-
tioner til Sovjetunionen. På foranledning af regeringen 
blev det vesttyske kommunistiske parti forbudt som 
grundlovsstridigt af forfatningsdomstolen i 1957, året 
efter Sovjetunionens indtog i Ungarn.36

De store partiers karakter af samarbejdende fol-
kepartier kom til udtryk i den ”store koalition” i 1966. 
Koalitionen bestod af et regeringssamarbejde mellem 
CDU/CSU og SPD, der var helt dominerende i For-
bundsdagen. Samlingsregeringen blev dannet i en 
igangværende valgperiode i forlængelse af et brud 
mellem CDU/CSU og FDP i et spørgsmål om øgede 
skatter, og regeringskoalitionen ophørte efter valget 
i 1969. Herefter blev SPD’s Willy Brandt, Vestberlins 
tidligere mangeårige overborgmester, kansler i en 
socialliberal koalitionsregering med FDP. Ændringen 
i regeringskonstellationen markerede definitivt enden 
på efterkrigsfasen og viste Vesttyskland som et normalt 
fungerende demokrati, hvor forskellige partier afløste 
hinanden som regeringsdannende.37

Tilslutningen til SPD havde været stigende siden 
indkøringen af den populære tidligere overborgme-
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ster i Berlin som kanslerkandidat, og tidsånden var 
til et nybrud med det 20-årige kristeligt konservative 
monopol på kanslerembedet. Det tyske samfund hav-
de frem gennem 1950’erne haft en autoritær karakter 
på arbejdsmarkedet, i familien, i det politiske liv og på 
uddannelsesinstitutionerne, og autoritetstroen var i 
1960’ernes anden halvdel under opblødning. Specifikt 
for Tyskland var et stærkt element af opgør mellem 
den unge generation, der begyndte at stille spørgsmål 
vedrørende den nazistiske fortid, og forældrene, der 
helst, som tilfældet havde været i 1950’erne, ville tie den 
ihjel. Willy Brandt førte bl.a. valgkamp under sloganet 
Mehr Demokratie wagen, hvilket var betegnende for 
den samfundsmæssige stemning på dette tidspunkt. 

Tilslutningen til SPD 
havde været stigende 
siden indkøringen af 
den populære tidligere 
overborgmester i Berlin 
som kanslerkandidat.

Willy Brandts slogan tolkes som et forsøg på at for-
dybe den demokratiske kultur i den tyske befolkning 
med nye former for engagement og en håndsrækning 
til nye generationer, som senere banede vejen for fx 
De Grønne. 

Udenrigspolitisk forsøgte Brandt gennem sin så-
kaldte Ostpolitik at bygge bro mod øst, uden dog på 
noget tidspunkt at opgive eller slække på Tysklands 
integration i de vestlige strukturer. Brandt indledte 
således med accept fra USA en afspændingspolitik i 
forhold til Sovjetunionen, DDR og de øvrige østeuro-
pæiske lande ud fra en erkendelse af, at Vesttyskland 
ikke kunne normalisere sine relationer til Østeuropa 
uden om Moskva. Normaliseringen i forhold til DDR 
indebar ikke en egentlig anerkendelse med ambassa-
derepræsentation i Østtyskland, men Forbundsrepublik-
ken bevægede sig tæt på en de facto-anerkendelse. 
Samtidig med Brandts østpolitik styrkede han Vest-
tysklands deltagelse i samarbejdet i EF.

Indenrigspolitisk iværksatte Brandt-regeringen un-
der en klassisk socialdemokratisk reformkurs en række 
vigtige sociale reformer og reformer af uddannelses-
væsenet ledsaget af øgede budgetter. Alligevel faldt 
Brandt som kansler i 1974, da en medarbejder i inder-
kredsen, Günter Guillaume, blev afsløret som østtysk 
spion. SPD-ledede regeringer i koalition med FDP fort-
satte frem til 1982 med Helmut Schmidt som kansler. 

Som regeringschefer andre steder i Europa stod 
Helmut Schmidt overfor det økonomiske tilbageslag, der 
ramte den vestlige verden i forbindelse med oliekrisen 
i 1973. Schmidt førte en forholdsvis stram økonomisk 
politik suppleret med garantier, der sikrede erhvervslivet 
udvidede lånemuligheder under krisen, som Vesttysk-
land relativt hurtigt overvandt. Økonomisk blev landet 
ganske vist ramt af oliekrisen i 1973, men også her er 
perioden et forsøg på at udbygge velfærdsstaten og 
sikre de nederste lag i samfundet både økonomisk, 
men desuden med udbygning af folkebiblioteker, kul-
turhuse, etc. Schmidt stod også overfor problemer i 
forbindelse med terrorvirksomhed udført af Rote Ar-
mee Fraktion. 

Mentalitetsmæssigt udviste mange vesttyskere i 
1950’erne efter krigens rædsler en regression fra po-
litikkens område til fordel for et liv koncentreret om 
arbejde og køb af materielle goder.38 I anden halvdel 
af 1960’erne blev store dele af den studerende efter-
krigstidsgeneration imidlertid politisk aktive under en 
venstreradikalisering. Det skete i et opgør med foræld-
regenerationens deltagelse i de nazistiske udskejel-
ser og det forhold, at tidligere nazister stadig bestred 
topposter i den offentlige administration.39 

Auschwitz-retssagerne i Frankfurt 1963-66 cho-
kerede unge tyskere på venstrefløjen, der også mo-
biliseredes under en begyndende modstand mod 
USA’s krig i Vietnam og mod, hvad der mere generelt 
betegnedes som ”USA-imperialismen”.40 Aktivisterne 
tolkede Forbundsrepublikkens politiske strukturer og 
embedsværk som inficeret af arven fra nazismen, idet 
en del topembedsmænd og -politikere havde en fortid 
i det nazistiske parti.41

En hård kerne endte i en venstreradikal ekstremisme 
i 1970’erne med Baader-Meinhof-gruppen/Rote Armee 
Fraktion (RAF). Blandt aktiviteterne var bankrøverier 
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for at rejse penge, bombeangreb på amerikanske mi-
litære anlæg, på tyske politistationer og bygninger, der 
tilhørte Springer-koncernen, samt en række mord og 
mordforsøg. Under det såkaldte Tyske Efterår i 1977 
myrdede gruppen den tyske arbejdsgiverforenings for-
mand Hanns Martin Schleyer og den administrerende 
direktør for Dresdner Bank Jürgen Ponto.

Et mere vidtrækkende tema var Schmidts stilling-
tagen i forbindelse med atomvåben på vesttysk jord. I 
1977 var Sovjetunionen ved at opgradere sine mellem-
distanceraketter i DDR, og Schmidt opfordrede NATO, 
dvs. i realiteten amerikanerne, til at gøre noget lignen-
de i Vesttyskland, samtidig med at USA skulle indlede 
forhandlinger om nedrustning med Sovjetunionen. 
Det blev indgangen til store problemer for Schmidt.

Da USA indvilgede i at opstille mellemdistance- 
Pershing-raketter i Vesttyskland, opstod en meget 
aktiv fredsbevægelse, der rakte langt ind i SPD’s ræk-
ker, idet partiet traditionelt har en stærk pacifistisk fløj. 
Aktivismen fik således en opblomstring i 1980’erne i 
form af en fredsbevægelse med en meget bred basis 
i den vesttyske befolkning. Schmidt fik oveni proble-
mer med koalitionspartneren FDP, der bevægede sig 
i en nyliberalistisk retning med krav om sociale ned-
skæringer og liberalisering af markedskræfterne. Da 
Schmidt afskedigede regeringens FDP-ministre, faldt 
han i Forbundsdagen, der umiddelbart efter mistillids-
afstemningen gjorde CDU’s Helmut Kohl til kansler i 
en koalitionsregering med FDP i 1982.

6.6. Nye partidannelser i Tyskland  efter 1980
I forlængelse af den samfundsmæssige udvikling i 
1960’erne og 70’erne etablerede en række partier 
sig efter 1980, og disse har siden da ændret det poli-
tiske landskab, der tidligere helt afgørende var domi-
neret af CDU/CSU og SPD med FDP som skiftende 
koalitionspartner. 

I 1980 sluttede en række grønne lokallister sig sam-
men i det landsdækkende parti Die Grünen. Partiets 
medlemmer kom fra græsrodsorganisationer som 
freds-, miljø-, regnbue- og kvindebevægelsen. Partiet 
samlede antiautoritære grupper fra venstrefløjen som 
anarkister og økosocialister, men også antiglobalisti-
ske økokonservative.42 Især havde fredsbevægelsens 

massive gennembrud betydning for tilslutningen til 
De Grønne.43 

Politisk definerede partiet sig som et ”anti-parti” 
med sloganet ”ikke højre, ikke venstre, men fremad”. 
Det signalerede en væren udenfor de traditionelle 
politiske positioner, men i praksis lagde partiet sig 
til venstre for socialdemokraterne. I 1983 kom De 
Grønne for første gang ind i Forbundsdagen. Efter et 
valgnederlag i 1990, hvor partiet var imod genforenin-
gen, fusionerede partiet med borgerrettighedspartiet 
Bündnis 90 fra Østtyskland med økologi og sociale 
rettigheder i centrum. 

Lige nu er Die Grünen på fremmarch under en 
pragmatisk midtsøgende politik med en politisk topstyring 
på linje med de gamle partier og med et partiprogram, 
der hverken ville stå i vejen for en regeringsdannelse 
med CDU/CSU eller SPD. En tidligere konfrontatorisk 
fremtræden er forladt, og den grønne omstilling skal 
foregå i den sociale tyske markedsøkonomi under 
sloganet ”Vi har et klart mål i kikkerten for dette årti: 
klimavenlig velstand.”44 

Mange vælgere er flyttet fra SPD til Die Grünen, 
der også samler borgerlige vælgere med miljøet som 
mærkesag. Disse vælgervandringer er blevet fremmet 
af flere år med sommertørke og de voldsomme over-
svømmelser i sommeren 2021, der satte yderligere fo-
kus på klimatiske forandringer. Forfatningsdomstolens 
afgørelse om, at Tysklands klimalov fra 2019 var forfat-
ningsstridig, fordi den ikke tog tilstrækkeligt hensyn til 
kommende generationer, rystede det politiske system, 
idet regeringen blev påbudt at sikre yderligere reduk-
tioner af udledningen af CO2, og styrkede den grønne 

I anden halvdel 
af 1960’erne blev 
store dele af den 
studerende efter
krigstidsgeneration 
politisk aktive under en 
venstre radikalisering.
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profil. Flertallet af partiets vælgere kommer fra byerne 
blandt de veluddannede med gode uddannelser og i 
gode stillinger. 

Det østtyske kommunistparti SED ophørte sin virk-
somhed ved DDR’s nedlæggelse. Efterfølgeren Partiet 
for Demokratisk Socialisme (PDS) blev dannet i 1989 
under navnet SED/PDS. Det skiftede navn til PDS i 1990 
og fusionerede i 2007 efter et nyt navneskift i 2005 til 
Die Linkspartei.PDS med et mindre socialistisk parti 
under navnet Die Linkspartei – i dag forkortet til blot 
Die Linke. Partiet definerer sig som et demokratisk, 
socialistisk parti og har primært opbakning fra væl-
gere i det tidligere DDR med karakter af protestparti.

Alternative für Deutschland (AfD) blev etableret i 
2013 som et EU-kritisk centrum-højre parti. Senere blev 
programmet udvidet med modstand mod indvandrin-
gen og islam under et skred mod højre. Det resulterede 
i et nationalt-konservativt parti med et stadigt tættere 
samarbejde med ultrahøjre grupperinger.

Alternative für Deutsch
land (AfD) blev etablere t 
i 2013 som et EU-kritisk 
centrum-højre parti.

Dele af partiet er blevet sat i forbindelse med raci-
stiske, islamofobiske, antisemitiske og neonazistiske 
grupper. Disse ekstreme tendenser kommer især til ud-
tryk i Sachsen og Thüringen. De etablerede folkepartier 
har taget afstand fra et samarbejde med partiet, der i 
fraværet af et ideologisk stærkt markeret konservativt 
parti opnåede et bredt parlamentarisk gennembrud ved 
valget til Forbundsdagen i 2017 som det tredjestørste 
parti. Partiet står stærkest i det gamle DDR, hvor etni-
ske tyskere i kraft af et betydeligt indslag af ufaglærte 
job konkurrerer direkte med ikke-vestlige indvandrere, 
og har her en vælgerprofil med særligt udtalt støtte fra 
de unge. Partiet gik dog tilbage ved valget i 2021, hvor 
det kun blev det femtestørste parti.

6.7. Udviklingen efter 1980
CDU bevarede magten fra 1982 og helt frem til 1998 
med Kohl som kansler, hvilket endnu engang under-
stregede tyske vælgeres præference for kontinuitet 
og forudsigelighed.45 Kohl var en kansler, der inden 
genforeningen manifesterede Tysklands engagement 
i de vestlige strukturer. Især blev forholdet til Frankrig 
samt det europæiske fællesmarked udbygget, hvilket 
gavnede den tyske eksport og økonomi. Politisk var 
Tyskland nu kommet i øjenhøjde med sine europæiske 
naboer, især Frankrig og Storbritannien, og blev anset 
som en ligeberettiget, veletableret nation, som man 
kunne have tillid til. Denne forståelse var en forudsæt-
ning for Tysklands genforening i 1990, som de fire al-
lierede næppe ville være gået med til, hvis der kun-
ne rejses tvivl om Tysklands pålidelighed og politiske 
ståsted. Kohls første otte år er interessante, fordi han 
som Reagan i USA, Thatcher i Storbritannien og Sch-
lüter i Danmark var konservativ og som sådan inspire-
ret af den samme tankegang, nemlig at velfærdssta-
ten ikke kan udbygges i en uendelighed og må refor-
meres, hvis den skal være holdbar på længere sigt. 
Kohl lå her lidt mere på linje med Schlüter, begge var 
del af en politisk kultur, som var lidt mindre neo-libe-
ral end den amerikanske/angelsaksiske.

Kohl blev den drivende kraft under genforeningen 
med DDR, og ved det første valg i december 1990 til For-
bundsdagen efter genforeningen i oktober fik CDU/CSU 
44 procent af de afgivne stemmer og koalitionspartneren 
FDP 11 procent. Socialdemokraterne fik 34 procent og 
resterne af det østtyske enhedsparti 2 procent.

Ved genforeningen blev de vesttyske strukturer, 
både de politiske, økonomiske samt de internationale 
forgreninger/forpligtigelser udvidet mod øst og de nye 
Länder. 1990’erne var derfor ikke en almindelig tid, idet 
processerne tog tid, og der blev begået den politiske 
og mentale fejl, at man i 1990 lovede for meget. Kohl 
talte om ”blomstrende landskaber” i løbet af nogle få 
år, som heller ikke ville komme til at koste tyskerne 
alverden. Realiseringen af disse visioner lod imidler-
tid vente på sig, og den stigende utilfredshed blandt 
vælgerne blokerede i første omgang for økonomiske 
reformer, som også i Tyskland var strengt nødvendige, 
men først kom forsinket med Schröder. 
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På længere sigt løftede genforeningen imidlertid Tysk-
land fra at være en europæisk til en global magtfaktor. 
På den ene side var transformationen så omfattende, 
at den østtyske økonomi imploderede. Arbejdspladser 
gik tabt, og folk flyttede fra øst til vest. Udgifterne ved 
genforeningen med det tidligere DDR var særdeles 
omfattende og medførte nedskæringer i de offentlige 
budgetter og skattestigninger under Kohl-regeringer-
ne. På den anden side blev der investeret massivt i de 
østtyske delstater, der i dag ofte har et mere moderne 
vejnet og infrastruktur end i Vesttyskland. Desuden er 
det en illusion at antage lige levevilkår over hele Tysk-
land – der har historisk set altid været store regionale 
forskelle, jf. kapitel 3. 

En stigende arbejdsløshed frem gennem 1990’erne 
føjede sig til en almindelig træthed blandt vælgerne 
over Kohl og CDU/CSU og bragte SPD tilbage i rege-
ring i koalition med De Grønne fra 1998 til 2005 med 
Gerhard Schröder som kansler. De sidste år under 
Kohl blev af mange opfattet som nogle, hvor tingene 
var gået i stå. Mens regeringer i Danmark og Storbri-
tannien indledte en reformpolitik, talte man i Tyskland 
om ”Reformstau”, reform-kø, og den daværende For-
bundspræsident Roman Herzog holdt en ikonisk tale, 
som kaldes for ”Ruck-Rede”, hvor han argumenterede 
for, at der var nødt til at ske noget i Tyskland.

Ved magten søgte Schröder at reformere Tyskland 
efter de tendenser, der ved samme tid gjorde sig gæl-
dende i New Labour i Storbritannien. SPD havde vundet 
valget i 1998 med et løfte om at reducere den høje ar-
bejdsløshed på omkring 10 procent i vest og 20 procent 
i øst, men det trak ud med at bringe ledigheden ned. 

Samarbejdet med De Grønne var en balancegang 
med sprængfarlige emner som udarbejdelse af en plan 
for nedlukning af de tyske atomkraftværker og den før-
ste tyske deltagelse i militære operationer efter 1945 i 
Kosovo og Afghanistan. Schröder og De Grønne afviste 
derimod deltagelse i invasionen i Irak, hvilket bidrog til, 
at koalitionen genvandt regeringsmagten ved et valg i 
2002. Presset på regeringen fortsatte dog med en høj 
arbejdsløshed på den anden side af årtusindskiftet. 

Internt i SPD udbrød en konflikt mellem SPD’s for-
mand og finansminister i regeringen Oskar Lafontaine 
og Schröder. Lafontaine repræsenterede en traditio-

nel socialdemokratisk politik med vægt på en stærk 
velfærdsstat og en keynesiansk styring af økonomi-
en. Schröder ønskede derimod en gennemgribende 
sanering af social- og skattepolitikken og reformer af 
arbejdsmarkedet for at komme ud af det efterhånden 
langvarige dødvande i økonomien efter genforeningen. 
Lafontaine trak sig allerede nogle få måneder efter 
valgsejren som formand og finansminister i protest 
mod regeringens politik, hvorpå Schröder gik i gang 
med den mest omfattende reformering af den tyske 
velfærdsstat siden 1949. 

Schröders reformer, der var inspireret af den så-
kaldte Hartz-kommissions forslag til en sanering af den 
tyske socialstat og af arbejdsmarkedet, blev samlet i 
Agenda 2010. I pakken indgik en reform af dagpen-
gelovgivningen, hvor arbejdsløshedsunderstøttelsen 
blev forkortet fra op til 32 måneder til 12 måneder. Den 
videre understøttelse ved ledighed blev lagt sammen 
med kontanthjælpen på et niveau, der modsvarede 
den tidligere socialhjælp, og aktiveringsindsatsen blev 
styrket. Arbejdsmarkedet blev gjort mere fleksibelt 
med muligheder for ansættelse på tidsbegrænsede 
kontrakter og i vikarjob, og arbejdsgivernes bidrag til 
de sociale ordninger blev sat ned. En skattereform 
sænkede både top- og bundskatten, og en pensionsre-
form hævede pensionsalderen fra 65 til 67 år parallelt 
med, at folkepensionen blev sat ned.

Arbejdsmarkedet blev 
gjort mere fleksibelt 
med muligheder 
for ansættelse på 
tidsbegrænsede 
kontrakter og i vikarjob.

Reformerne, der blev sat i værk frem til den 1. januar 
2005, var som nævnt den mest omfattende ændring 
af den tyske socialstat siden krigen. De fremkaldte 
en stærk uro i fagbevægelsen og det socialdemo-
kratiske bagland og massive tab af stemmer ved en 
række landdagsvalg. 
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En del socialdemokrater omkring Oskar Lafontaine 
brød ud af SPD for at danne et nyt arbejderparti, der 
imidlertid hurtigt nedlagde sig selv, mens resterne gik 
over i Die Linke. SPD diskuterer endnu i 2021 konse-
kvenserne af Schröders reformer. Reformerne slog 
stærkest igennem i Østtyskland, hvor arbejdsløsheden 
var massiv, og reaktionerne var da også stærkest i den-
ne del af Tyskland. Arbejdsløsheden fortsatte med at 
stige, og Schröder fik udskrevet valg i utide i et forgæ-
ves forsøg på få vælgerne til at bekræfte reformkursen.

Reformerne var den 
mest omfattende 
ændring af den tyske 
socialstat siden krigen.

Valget i 2005 gav henholdsvis 35 og 34 procent af 
stemmerne til CDU/CSU og SPD, idet begge parter gik 
tilbage ved valget. Die Linkspartei.PDS opnåede der-
imod et så godt valg, at SPD, De Grønne og Die Linke 
kunne have dannet en flertalsregering, hvilket imid-
lertid blev fravalgt af SPD-ledelsen. På et tidspunkt så 
det ud til, at Schröder næsten lykkedes med projektet, 
og Angela Merkel, der var startet med både en meget 
liberal agenda og et tårnhøjt forspring i meningsmålin-
gerne, var næsten ved at tabe valgkampen. Man siger, 
at hvis valgkampen havde varet nogle få dage længere, 
ville Schröder have vundet dysten. Og så ville han som 
kansler have oplevet det økonomiske opsving, som 
skyldtes hans reformer, og som blev karakteristisk for 
alle Merkels år som kansler.

Efter flere ugers forhandlinger nåede CDU/CSU 
og SPD til enighed om dannelsen af en koalitionsre-
gering med Angela Merkel, der i 2001 var tiltrådt som 
formand for CDU, som Tysklands første kvindelige 
kansler. Frem til næste valg styrkede Merkel sin posi-
tion som Tysklands leder. Med medvind fra Gerhard 
Schröders reformer af arbejdsmarkedet og socialpo-
litikken mestrede koalitionsregeringen at nedbringe 
den højeste arbejdsløshed siden etableringen af For-
bundsrepublikken i 1949. 

Næsten fem millioner var arbejdsløse, og i det tid-
ligere DDR gik mere end hver femte ledig. Arbejdsløs-
heden blev over nogle år væsentligt nedbragt, hvad der 
betød en styrket tysk økonomi. Men så kom finanskri-
sen fra 2008 til 2009, der blev søgt imødegået gennem 
sanering af finanssektoren og statsstøtte til den vigtige 
tyske bilindustri. I fraværet af en egentlig boligboble 
kom Tyskland hurtigere og langt bedre gennem krisen 
end Storbritannien og Danmark.

Efter valget i 2009 dannede CDU/CSU og FDP en 
koalitionsregering, hvor lavere skatter og en reform af 
sundhedsvæsenet indgik i regeringsprogrammet. In-
denfor EU-samarbejdet og under den såkaldte eurokrise 
gjorde regeringen sig gældende med skarpe krav til 
de sydeuropæiske landes finanser som forudsætning 
for tysk hjælp samtidig med, at Merkel gav klare forsik-
ringer om ikke at ville destabilisere Europa-projektet 
ved at forlade euroen. Krisen og især eurokrisen blev 
overvundet, da Grækenlands økonomi blev stabiliseret, 
samtidig med at euroen kom igennem krisen.

Efter valget i 2013 blev en regeringskoalition mellem 
CDU/CSU og SPD genetableret, og Merkel var fortsat 
kansler, da flygtningekrisen ramte EU i 2015. Krisen 
havde borgerkrigen i Syrien som baggrund, men med i 
flygtningestrømmen var tusinder af migranter. Merkel 
formulerede en ”Willkommenskultur”, og Tyskland tog 
i 2015 og 16  imod mere end 1,1 mio. asylansøgere.

Merkel formulerede en 
”Willkommenskultur”, 
og Tyskland tog imod 
mere end 1,1 mio. 
asylansøgere.

Regeringen kom i modvind i brede dele af befolknin-
gen, accentueret af begivenhederne i Køln nytårsaften 
2015-16, hvor unge indvandrede mænd begik seksuelle 
overgreb på tyske kvinder. I det forhenværende DDR fik 
det indvandrerkritiske AfD en forstærket opbakning og 
etablerede sig som en farlig kritiker af den etablerede 
orden. Merkel søgte at overvinde krisen gennem afta-
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ler med Tyrkiet, der bremsede strømmen af flygtnin-
ge, ligesom udlændingepolitikken blev strammet op.

Efter valget i 2017 dannedes en ny koalition – Re-
geringen Merkel IV – bestående af CDU/CSU og SPD 
med Angela Merkel som kansler og SPD’s Olaf Scholz 
som vicekansler og finansminister. 

Ved valgene efter 2005 var det et gennemgående 
træk, at CDU placerede sig i midten af det politiske 
spektrum for at tiltrække både traditionelle konserva-
tive vælgere i provinsen og unge fra de nye mellemlag 
i byerne. Nogle iagttagere taler også om det andet so-
cialdemokrati. Merkel vandt tilsvarende stemmer på sin 
miljøpolitik. Både CDU/CSU og især SPD har dog tabt 
stemmer i en langsigtet proces, der også i Tyskland har 
ført til et langt mere sammensat politisk billede end 
frem til 1980, hvor der reelt kun var tre partier, der for 
alvor kunne gøre sig gældende. 

Forud for valget i 2021 havde SPD længe været 
i defensiven med tab af arbejderstemmer til både 
venstre- og højrefløjen. Herved tog SPD del i den al-
mindelige tilbagegang for socialdemokratiske parti-
er i Nordvesteuropa, med Danmark som en markant 
undtagelse. Med Olaf Scholz som kanslerkandidat og 
valgløfter om en retfærdig social politik med fokus på 
bedre pensioner og en højere mindsteløn, en industriel 
fornyelsespolitik og kontrol med huslejerne i de store 
byer begyndte SPD’s tilslutning i vælgerundersøgelser 
at rejse sig i 2021. Tilbagegangen i stemmetal frem-
går af tabel 6.2, der viser de store partiers andel af 
stemmerne ved valg siden 1980. Det fremgår, at SPD 
nåede et lavpunkt i vælgertilslutning i 2017 med kun 
20,5 procent af de afgivne stemmer.

6.8. Valget i 2021
Valget i september 2021 ændrede det politiske styrke-
forhold efter en særdeles uheldig valgkampagne for 
kanslerkandidaten for CDU/CSU Armin Laschet. De 
to søsterpartier gik således tilbage fra 32,9 procent af 
de afgivne stemmer i 2017 til 24,1 procent i septem-
ber 2021, hvilket var det historisk dårligste valg siden 
partiernes etablering og dannelsen af Forbundsre-
publikken. Derimod gik SPD frem til 25,7 procent af 
stemmerne, hvad der placerede dem som det største 
parti. De Grønne opnåede efter en indledende meget 

høj tilslutning i meningsmålingerne en mere beske-
den fremgang til en stemmeandel på 14,8 procent, li-
gesom FDP gik frem fra 10,7 procent til 11,5 procent. 
Die Linke nåede 4,9 procent.

Med dette resultat tilfaldt initiativet til dannelsen af 
en koalitionsregering SPD, og i december 2021 kun-
ne Olaf Scholz præsentere en ny koalition bestående 
af SPD, De Grønne og FDP med Scholz som kansler, 
den liberale partileder Christian Lindner som finans-
minister og De Grønnes partileder Annalena Baerbock 
som udenrigsminister. Regeringens planer blev med 
en association til Brandts 60’er-slogan sammenfattet 
i ”Vi skal vove mere fremskridt”. Regeringen vil inten-
sivere investeringer i digitalisering, energiomstillingen 
og infrastrukturen. Målet er at bevare Tyskland som 
en førende industrination. På det sociale område skal 
boligbyggeriet fremmes, og der er planer om at hæve 
mindstelønnen. I forhold til EU varsles et intensiveret 
samarbejde.

De to store gamle partiers tilslutning i delstaterne 
ved det seneste valg til Forbundsdagen i september 
2021 fremgår af figur 6.9 og 6.10. Socialdemokraterne 

Tabel 6.2. Andel afgivne anden-stemmer til 
partierne ved forbundsdags valgene siden 1980

CDU/
CSU

SPD FDP Die 
Grüne

Die 
Linke

AfD

2021 24,1 25,7 11,5 14,8 4,9 10,3
2017 32,9 20,5 10,7 8,9 9,2 12,6
2013 41,5 25,7 4,8 8,4 8,6 –
2009 33,8 23 14,6 10,7 11,9 –
2005 35,2 34,2 9,8 8,1 8,7 –
2002 38,5 38,5 7,4 8,6 4 –
1998 35,2 40,9 6,2 6,7 5,1 –
1994 41,5 36,4 6,9 7,3 4,4 –
1990 43,8 33,5 11 5,3 2,4 –
1987 44,3 37 9,1 8,3 – –
1983 48,8 38,2 7 5,6 – –
1980 44,5 42,9 10,6 1,5 – –

Note: Tal summer ikke til 100, idet mindre partier og mindre listekandidater 
ikke indgår. I Tyskland stemmer man både på en lokal kandidat og en national 
liste, og mandaterne fordeles på baggrund af begge stemmer. Tallene ovenfor 
beskriver liste-stemmerne. Die Grüne inkluderer både ”Die Grüne” og ”Bund-
nis 90”, der var to lignende partier fra hhv. Vest og Øst. Deres valgresultat i 
1990 er summen af de to partiers resultater ved valget. Tal fra 1987 og tilbage 
refererer til Vesttyskland.  
Kilde: Bundestag.
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Figur 6.9. Stemmeandelen for CSU og CDU, andenstemmer, 2021

Note: CDU og CSU er søsterpartier, og indgår i valgkoalition; CSU stiller kun op i Bayern, og CDU stiller ikke op i Bayern. Desuden har de altid samme kans-
lerkandidat. I Tyskland stemmer man både på en lokal kandidat og en national liste, og mandaterne fordeles på baggrund af begge stemmer. Tallene ovenfor 
beskriver liste-stemmerne.
Kilde: Bundeswahlleiter.
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Figur 6.10. Stemmeandelen for SPD, andenstemmer, 2021

Stemmeandel
13,5%

28,4%

43,3%

Note: I Tyskland stemmer man både på en lokal kandidat og en national liste, og mandaterne fordeles på baggrund 
af begge stemmer. Tallene ovenfor beskriver liste-stemmerne.
Kilde: Bundeswahlleiter.
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Figur 6.11. Stemmeandelen for Die Grüne, andenstemmer, 2021 

Stemmeandel
3,3%

20,0%

36,7%

Note: I Tyskland stemmer man både på en lokal kandidat og en national liste, og mandaterne fordeles på baggrund af begge stemmer. 
Tallene ovenfor beskriver liste-stemmerne.
Kilde: Bundeswahlleiter.
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Figur 6.12. Stemmeandelen for FDP, andenstemmer, 2021

Stemmeandel
6,4%

12,2%

18,1%

Note: I Tyskland stemmer man både på en lokal kandidat og en national liste, og mandaterne fordeles på baggrund af 
begge stemmer. Tallene ovenfor beskriver liste-stemmerne.
Kilde: Bundeswahlleiter.
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Figur 6.13. Stemmeandelen for Die Linke, andenstemmer, 2021

Stemmeandel
1,8%

10,0%

18,2%

Note: I Tyskland stemmer man både på en lokal kandidat og en national liste, og mandaterne fordeles på baggrund af begge stemmer. Tallene ovenfor 
beskriver liste-stemmerne.
Kilde: Bundeswahlleiter.
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Figur 6.13. Stemmeandelen for Die Linke, andenstemmer, 2021 Figur 6.14. Stemmeandelen for Alternative für Deutschland, andenstemmer, 2021

Stemmeandel
2,9%

17,7%

32,5%

Note: I Tyskland stemmer man både på en lokal kandidat og en national liste, og mandaterne fordeles på baggrund af begge stemmer. Tallene ovenfor beskriver 
liste-stemmerne.
Kilde: Bundeswahlleiter.
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Note: CDU = Christlich Demokratische Union, CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern, SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands, AfD = Alternati-
ve für Deutschland, FDP = Freie Demokratische Partei, SSW = Südschleswigscher Wählerverband (Sydslesvigsk Vælgerforening). Efter valget i 2021 var 
der 735 pladser i Bundesdagen, så det kræver 368 sæder at have majoriteten. Antallet af pladser i Bundesdagen fastsættes ud fra de afgivne stemmer og 
er derfor ikke givet på forhånd. Ud af disse pladser vælges 299 ud fra førstestemmerne – en for hvert valgdistrikt (First past the post), mens de resterende 
pladser vælges ud fra andenstemmerne. 
Kilde: Bundeswahlleiter.

Figur 6.15. Mandatfordelingen efter valget i 2021, Tyskland

Figur 6.16. Stemmeprocenterne ved parlamentsvalgene siden 1960
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Note: Tyskland er uden Østtyskland og Berlin frem til og med 1987. Mellem valgresultaterne er punkterne forbundet med lineær interpolation (tilsvarende 
er 1960-punktet, såfremt der ikke i et givet land var valg i 1960, skabt ved lineær interpolation mellem to nærmeste valgår). Storbritannien havde to valg i 
1974, et i februar og et i oktober. 
Kilde: Folketinget, House of Commons og Baden-Württemberg Statistisches Landesamt.
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har deres styrkepositioner i de protestantiske regioner 
mod nordvest. CDU/CSU står stærkt i katolske områder 
mod syd og sydøst, fx i Bayern med 13 millioner indbyg-
gere, men også i Niedersachsen og Nordrhein-West-
falen. De Grønne og FDP’s regionale tilslutning ses i 
figur 6.11 og 6.12, mens AfD og Die Linkes regionale 
tilslutning fremgår af figur 6.13 og 6.14. AfD og Die Lin-
ke står som nævnt stærkest i det gamle DDR.

Figur 6.15 runder omtalen af det seneste tyske 
valg af med at vise mandatfordelingen. Selvom det 
politiske liv har fået flere facetter efter 1980, fremgår 
det, at regeringsdannelsen fortsat må udgå fra enten 
SPD eller CDU/CSU.

6.9. Vælgernes tilslutning ved   
parlamentsvalgene
Med betydelige forskelle i den politiske historie og i 
valgregler har de tre landes vælgere et forskelligt en-
gagement i det parlamentariske liv. Set over en perio-
de på 60 år er andelen, der stemmer ved valgene, så-
ledes fastholdt uændret i Danmark på et højt niveau. 
Tyskland og Storbritannien har derimod mærket en fal-
dende deltagelse ved parlamentsvalgene. Internationalt 
kan stemmeprocenterne i figur 6.16 sammenlignes med 
eksempelvis 73 procent ved det seneste parlamentsvalg 
i Italien, Spanien 72 procent, Canada 67 procent og ved 
præsidentvalget i 2020 i USA 66 procent.

Tiltroen til landenes parlamenter fremgår af tabel 
6.3. Værdien nul betegner en fuldstændig mangel på 
tillid til parlamentet.100 udgør modpolen: en absolut 
tiltro. I Danmark kan iagttages en svagt faldende ten-
dens til værdien 76,6. Tyskland kommer efter med 60,1 
og Storbritannien sidst med 52,0. For at kunne vurdere 
niveauet i tabellen kan det oplyses, at tiltroen i 2018 i 
Belgien lå på 63,5, i Holland på 80,0, i Frankrig på 47,7 
og i Østrig på 71,5. Storbritannien ligger nederst i dette 
bånd og Danmark øverst – kun overgået af Holland.

Tabel 6.3. Tiltro til parlamentet, 2002-2018
Danmark Storbritannien Tyskland

2002 82,5 55,5 50,3
2004 80,3 49,2 48,1
2006 82,6 49,1 47,3
2008 82,6 51,3 55,0
2010 74,2 45,9 48,5
2012 76,7 51,0 57,4
2014 70,9 49,7 61,5
2016 — 57,5 64,6
2018 76,6 52,0 60,1

Kilde: European Social Survey. 

6.10. Sammenfatning
Ved et overblik over perioden fra 1960 til i dag frem-
står det, at den førte politik har været mere sammen-
hængende i Danmark og Tyskland end i Storbritan-
nien. Dette træk kan være relateret til valgsystemet i 
Danmark og Tyskland, hvor en bredere kreds af par-
tier udgør det parlamentariske grundlag for skiftende 
regeringer, hvilket fremmer en forhandlingsbetinget 
konsensus og kontinuitet. For Tysklands vedkommen-
de er det også kendetegnende, at det parlamentari-
ske system på den ene side har vist stabilitet, men 
på den anden side også har formået at afspejle den 
samfundsmæssige forandring i det parlamentariske 
system. De Grønne var således symbol på det sam-
fundsmæssige og antiautoritære opbrud i 1960’erne 
og frem, Die Linke blev symbol på genforeningen og 
AfD måske et udtryk for globaliseringen og det, der 
følger med – fx et fornyet fokus på nationalstaten og 
modstand i nogle kredse mod indvandring. 

I Storbritannien har to altdominerende partier, La-
bour og De Konservative, næsten eksklusivt kæmpet 
om det politiske hegemoni. Ideologiske skift i de to 
partier har dermed haft større muligheder for at kom-
me til udtryk i faseskift i den førte nationale politik. Det 
smitter af på befolkningens tillid til parlamentet, hvor 
briterne har klart den laveste tillid til parlamentet og 
en lav valgdeltagelse.

Omvendt kan en fragmentering af det politiske 
system til en bredere kreds af småpartier med tilhø-
rende svage folkepartier gøre det vanskeligere at føre 
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en langvarig og vedholdende politik med et bredere 
velfærdssikrende mål. Dette er søgt undgået i Tysk-
land gennem en spærregrænse på 5 procent, mens 
den politiske praksis i Danmark hidtil med succes på 
trods af en lav spærregrænse på 2 procent har undgået 
denne faldgrube. Danskerne har således den højeste 
valgdeltagelse og den største tillid til deres parlament.

Noter
1 Tombs (2021).
2 Hawes (2019).
3 Nedergaard (2014).
4 I Danmark sad den første socialdemokratiske regering fra 1924 

til 1926 og derefter mere stabilt fra 1929 i alliance med Det Ra-
dikale Venstre.

5 Brochmann m. fl. (2020).
6 Andersen (2015).
7 Reckwitz (2019).
8 Morgan (1990), Pugh (2017).
9 Forestillingen om ideologiernes død blev populariseret, med 

den antologi D. Bell redigerede og udsendte i 1960: The End 
of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties.

10 Her efter Christophersen og Hansen (2020).
11 Morgan (1990) giver karakteristisk nok i sit værk om britisk hi-

storie efter Anden Verdenskrig kapitlet om årene med Heath 
overskriften The Heath Experiment.

12 Fra 1993: EU.
13 Morgan (1990).
14 Morgan (1990).
15 Pugh (2017).
16 Tombs (2021).
17 Morgan (1990).
18 Pugh (2017).
19 Galbraith (1988).
20 Christophersen og Hansen (2020).
21 Pugh (2017).
22 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed gennemførte i første 

halvdel af 1990’erne et internationalt forskningsprojekt for at 
afdække den eksisterende viden om incitamentsstrukturen i de 
nordvesteuropæiske velfærdsstater, jf. Atkinson og Mogensen 
(1993). Et hovedresultat for Storbritannien var, at mænd med 
lang arbejdstid kun sjældent ville arbejde mere ved en nedsæt-
telse af marginalskatten. For kvinderne kunne der sandsynligvis 
ventes en effekt, men mest hos kvinder med kort arbejdstid (her 
efter Jensen (1999)).

23 Thatchers industri- og handelsminister Nicholas Ridley udtalte 
som et af de mere ekstreme tilfælde i et interview med tidsskrif-
tet The Spectator, at suverænitetsafgivelse til Den Økonomiske 
og Monetære Union ville være lige så afskyeligt, som hvis Stor-
britannien havde afgivet suverænitet til Hitler. Thatcher måtte 
afskedige Ridley. Alligevel demonstrerede Ridley dybden i 
EU-modstanden i kredse tæt på premierministeren.

24 Giddens (1998, 1999).
25 Pugh (2017).
26 Anderson (2021).
27 Anderson (2021).
28 Anderson (2021), der oplyser, at 58 procent af de konservative 

vælgere var for udtræden ved valget, 37 procent af Labour-væl-
gerne og ikke overraskende 96 procent af UKIP-vælgerne.

29 Øhrgaard (2009).
30 En undtagelse fra spærregrænsen på fem procent gælder for 

partier, der repræsenterer mindretal i Forbundsrepublikken, fx 
det danske mindretal i Slesvig, der kan opnå repræsentation 
ved langt mindre stemmetal.

31 Bender (2016).
32 I et stadigt mere sekulariseret Tyskland er omkring 25 procent 

i dag medlem af hvert af de to trossamfund.
33 Betts (2020).
34 Adenauer havde en fortid fra før nazismen som overborgmester 

i Køln: ”Som overborgmester i en by, hvor arbejderne var kato-
likker og katolikkerne for de flestes vedkommende arbejdere, 
repræsenterede Adenauer den socialt forstående, patriarkalske 
konservatisme, som udgik fra den katolske sociallære” (Øhrgaard 
(2009), s. 120).

35 Øhrgaard (2009).
36 I 1968 blev der dannet et nyt kommunistparti, som regeringen 

ikke søgte at få forbudt ved forfatningsdomstolen.
37 Nedergaard (2014).
38 Til de store tab af menneskeliv føjede sig et væld af traumatise-

rende oplevelser som fladebombardementer af hele byer, sult 
og flugt gennem vinterfrosne landskaber. I de områder, der blev 
erobret af sovjetiske tropper, kom desuden massevoldtægter 
og en selvmordsepidemi, der var synkroniseret med Den Røde 
Hærs fremrykning (Huber (2021)).

39 De tyske venstreorienterede studerende gik til værket med tysk 
grundighed. Büscher (2005, s. 181) erindrer ved ankomsten til 
universitetsbyen Freiburg under sin rejse langs den tyske græn-
se: ”Om aftenen gik man til teach-in i uendelig mange dele. Den 
hed ”Revolutionen og hvordan man skaber den” og blev opført i 
Auditorium Maksimum for tre tusind studerende og flere endnu. 
De sad i timevis på de hårde klapsæder og skrev ned, når en 
rejsende hovedrolleindehaver sent i semestret gennemgik de 
mest komplicerede og højtravende udlægninger”.

40 Vrba (1962), der beskriver forfatterens oplevelser som interneret 
jøde. Bogen udkom, lige før arbejdet med at dømme de skyldi-
ge gik i gang. Sigtet var at forhindre, at de ret milde domme for 
krigsforbrydelser lige efter krigen gentog sig.

41 Indenfor dommerstanden var det fx kun ganske få dommere med 
en fortid i nazistiske folkeretter, der blev udrenset efter krigen.

42 Vind (2021a).
43 Øhrgaard (2009).
44 Her efter Vind (2021b).
45 En nogenlunde aktuel tolkning af dette behov for forudsigelig-

hed kom i valgkampen i 2021 til udtryk i den socialdemokrati-
ske kanslerkandidat Olaf Scholz’ kampagneslogan: Vælgerne 
kender mig. 
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Der er to vigtige kendetegn ved velfærdsstaten. Det ene er, at mange 
af de opgaver, der historisk lå i familien, i dag løses af det offentlige 
eller med offentlige subsidier. Det andet er, at staten eller statsligt 
organiserede forsikringsordninger beskytter borgerne mod dårlige 
økonomiske udfald. Disse funktioner betyder, at den offentlige sektor 
lægger beslag på en stor del af de økonomiske ressourcer. I dette 
kapitel ses der på, i hvilken grad de tre lande har sikret borgerne mod 
dårlige økonomiske udfald, og om det har givet anledning til problemer 
med finansieringen af velfærdsstaten.

1960-2020
velfærdsstater 

7.  De tre 
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Efter Anden Verdenskrig indledte de tre lande refor-
mer af socialpolitikken, der førte til en langt bedre so-
cial sikring af borgerne, men med justeringer over tid 
i forlængelse af ændringer i de politiske prioriteter og 
de økonomiske konjunkturer efter udbruddet af olie-
krisen i 1973. Justeringerne betød ikke nødvendigvis, 
at de samlede udgifter til velfærd gik ned, men de blev 
fordelt over flere borgere som følge af den demografi-
ske udvikling og en stigning i arbejdsløsheden. 

Dette kapitel gennemgår træk af udviklingen og gør 
status for situationen i dag. De følgende kapitler vil me-
re detaljeret gøre rede for finansieringen af velfærds-
staterne gennem skatterne og staternes præstationer 
på sundheds- og uddannelsesområdet. Andre kapitler 
undersøger, om udbygningen af velfærdsstaten betød 
et fald i kriminaliteten og førte til færre udsatte unge 
uden arbejde og uddannelse.

7.1. Den danske universelle model
Siden 1960 har det politiske fokus dels været på at 
gøre velfærden tilgængelig for alle borgere uanset 
deres tilknytning til arbejdsmarkedet, dels at højne 
kvaliteten og udbredelsen af de forskellige ordninger.

Udviklingen slog markant igennem frem til begyn-
delsen af 1970’erne i form af standardløft i de forskel-
lige typer af overførselsindkomster og udvidelsen i 
adgangen til ordningerne. I stedet for forsikringsord-
ninger, hvor borgeren fx var medlem af en sygekasse 
med månedlige indbetalinger, fik danskerne allerede i 
kraft af statsborgerskabet en række rettigheder i forhold 
til overførselsindkomster og offentlige servicetilbud. 
Efterhånden som velfærdsstaten blev konsolideret, 
stod det også klart, at skattetrykket ville nærme sig 
50 procent, hvilket vil fremgå af det følgende kapitel.1

Lov om Invalide- og Folkepension fra 1964 indledte 
en overgang til den fulde folkepension, som blev ind-
ført i 1970 gennem afskaffelse af behovsprøvningen 
af pensioner i forhold til arbejdsindkomst. Der blev 
samtidig indført behovsbestemte tillæg. Standardløftet 
kom til udtryk i, at den gennemsnitlige kompensations-
grad i forhold til en industriarbejder steg fra omkring 
40 procent i 1960 til 60 procent i 1970.2 

Lov om offentlig sygesikring med ikrafttræden i 1973 
afskaffede sygekasserne og overførte administratio-

nen til den offentlige sygesikring, der blev finansieret 
via skatterne. Kompensationen ved indkomstbortfald 
ved sygdom steg til 90 procent af indkomsten og blev 
skattepligtig. Der blev dog indført et loft fastsat ved 
den gennemsnitlige indkomst i industri og håndværk.3 
Arbejdsløshedsdagpengene blev ligeledes justeret i 
denne velfærdsstatens gyldne periode, hvor ledighe-
den var tæt på nul, fra en kompensation i forhold til den 
gennemsnitlige industriarbejder på omkring 45 pro-
cent i midten af 1950’erne til godt 80 procent i 1975.4 

I takt med frembruddet af vedvarende problemer 
i økonomien og dermed de offentlige finanser blev 
ordningerne justeret i 1980’erne og 90’erne, selvom 
basistrygheden i høj grad er opretholdt. Set over et 
livsforløb hjælper den danske velfærdsstat således 
borgerne med at udligne svingninger mellem behov 
og erhvervsindkomst. 

Set over et livsforløb 
hjælper velfærdsstaten 
borgerne med at 
udligne svingninger 
mellem behov og 
erhvervsindkomst.

I de unge år, hvor man er under uddannelse, træder 
staten til med gratis uddannelse samt uddannelses- 
og boligstøtte. Når borgeren får et arbejde, beskattes 
til gengæld en stor del af indkomsten. For den ældre 
træder det offentlige igen til med pensioner og ydelser 
som hjemmehjælp, boligstøtte samt pleje- og sund-
hedsgarantier. 

Figur 7.1 viser borgernes nettomodtagelse fra det 
offentlige gennem livet i form af det forventede nettobi-
drag for de danskere, der blev født i 2013. Det fremgår, 
at årgangen først bliver nettobidrager til det offentlige 
et godt stykke ind i dens 20’ere, at dette nettobidrag 
kulminerer, lidt før den fylder 50 år, og at det positive 
bidrag igen går i minus omkring de 75 år. Tyngden i 
velfærdsstatens aktiviteter ligger af gode grunde på 
børn og unge samt ældre. Da de unge og gamle er 
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nettomodtagere, finansieres udgifterne løbende gen-
nem skatterne, og de arbejdsdygtige borgere er netto-
bidragsydere. Systemet forudsætter derfor en implicit 
social kontrakt mellem generationerne.5

Velfærdsmodellen kan løse opgaver, som kun van-
skeligt kan løses af markedsmekanismen. Et eksempel 
er, at alle unge uafhængigt af forældrebaggrund tilby-
des gratis uddannelsesmuligheder. På denne måde får 
unge fra lavindkomstfamilier adgang til en uddannelse, 
som de selv eller deres forældre ikke kan finansiere. 
Herved styrkes de produktive muligheder i arbejds-
styrken. Store offentlige udgifter kan derfor ikke i sig 
selv sige noget om velfærdsstatens betydning for den 
økonomiske udvikling. Det er nødvendigt at splitte op 
på udgifter med en positiv virkning på den økonomiske 
velstand, som fx uddannelse, forskning og infrastruktur, 
og udgifter, der har en indkomstudlignende funktion.

Store offentlige 
udgifter kan ikke i 
sig selv sige noget 
om velfærdsstatens 
betydning for den 
økonomiske udvikling.

Den danske velfærdsstat har en stærk orientering 
mod aktive udgifter, fx i form af uddannelse og forskning. 
Det er en styrkeposition i en tid, hvor globaliseringen 
øger efterspørgslen efter kompetencer på bekostning 
af efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft.6 

De sociale sikringsordninger kommer også dem i 
midten af aldersfordelingen til gode, hvis de bliver ud-
sat for arbejdsløshed eller sygdom. Der er tale om en 
forsikringsordning, der øger borgernes risikovillighed i 
forhold til at skifte job eller flytte efter job, hvilket øger 

Note: Bemærk i forhold til figur 7.2, at sådanne beregninger baserer sig på en række antagelser om demografi og underliggende 
økonomiske og politiske forhold. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne figurerne. Bemærk desuden, at denne figur, modsat 
figuren for Storbritannien, dækker hele generationens indtægter og udgifter – derfor de meget forskellige akser. 
Kilde: Hansen m.fl. (2015).

Figur 7.1.  Forventede indtægter og udgifter for statskassen for årgang 2013
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arbejdsmarkedets smidighed og effektivitet. 7 
Tilsvarende kan et velfungerende sundhedssystem 

afkorte eller helt forhindre sygemeldinger og dermed 
øge arbejdsstyrkens produktivitet.8 De offentligt levere-
de pasningsmuligheder har ligeledes en positiv betyd-
ning for borgernes engagement på arbejdsmarkedet. 
Vi er her inde på en vigtig del af svaret på, hvordan den 
danske model har løst udfordringen med at sikre en 
på samme tid høj økonomisk vækst og en høj grad af 
social sikkerhed og lighed blandt borgerne.

I Danmark udviklede ambitionen for velfærdsstaten 
sig nemlig videre end i resten af Europa.9 Det er sket 
i form af et tungtvejende politisk ønske om et socialt 
og økonomisk mere lige samfund med en omforde-
lende skattefinansieret stat i hovedrollen suppleret af 
centraliserede overenskomstforhandlinger med vægt 
på en solidarisk lønpolitik.10 Også i denne forstand har 
velfærdsstaten haft succes. Ulighederne i indkomst 
er aftaget, fra Første Verdenskrig sluttede i 1918 og 
frem til 1990’erne.11 

Begyndelsen af 1970’erne udgør et midlertidigt 
højdepunkt for velfærdsstatens ambitioner. Konjunktu-
rerne havde været gode siden slutningen af 1950’erne, 
og den fulde beskæftigelse i kombination med en høj 
erhvervsfrekvens udgjorde den økonomiske baggrund 
for den stadige udbygning af velfærdsstaten. Dertil 
kom troen på, at staten med keynesianske virkemidler 
kunne videreføre en vidtgående styring af økonomien. 
Endelig var arbejderbevægelsen i form af et stærkt og 
bredt forhandlende socialdemokrati og en stærk fagbe-
vægelse med en høj organisationsgrad en vigtig aktør.

Efter 1990’erne er uligheden vokset. Alligevel befinder 
den danske variant af den universelle velfærdsmodel 
sig stadig godt placeret som et relativt lige samfund, 
hvilket vi vender tilbage til i kapitel 15. 

Under dette sociale medborgerskab garanterer 
staten borgerne deres forsørgelsesgrundlag, hvis de 
ikke er selvforsørgende. Fokus var, som vi allerede har 
været inde på, rettet mod princippet om universalitet. 
Alle borgere, som opfylder visse tidsmæssige op-
holdskrav, har lige ret til sikringssystemerne i tilfælde 
af en social begivenhed uanset deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Undtagelsen er retten til arbejds-
løshedsdagpenge ved ledighed, der bl.a. er betinget 

af medlemskab af en arbejdsløshedskasse.
Princippet om lige adgang gælder også de offentlige 

serviceydelser – velfærdstjenester – indenfor børne-
pasning, ældrepleje, sundhed og uddannelse, der si-
den 1960 er blevet kraftigt udbygget. Gratis udbudte 
offentlige servicetjenester af en tidssvarende kvalitet 
har således en yderligere lighedsskabende effekt. Et 
centralt princip er, at standarden på velfærdstjene-
sterne skal være tidssvarende og acceptable for de 
fleste. Der må ikke være tale om et så ringe niveau, at 
borgerne kun vil benytte sig af dem, hvis de ikke har 
råd til andre tilbud.

7.2. Træk af udviklingen af velfærdsstaten 
i Storbritannien
Det britiske velfærdssystem har gennemgået betyde-
lige forandringer siden etableringen af den Beverid-
ge-inspirerede model i de første år efter 1945, hvor La-
bour-regeringen indledte en ambitiøs reformpolitik (se 
kapitel 1) samtidig med, at den gennemførte omfatten-
de nationaliseringer. Helt overordnet steg de offentli-
ge velfærdsudgifter fra et niveau i 1930 på 2,2 procent 
af bruttofaktorindkomsten (BFI) til 10,2 procent i 1960, 
hvor efterkrigstidens reformer var fuldt indfasede.12 I 
tallene er indeholdt det offentliges udgifter til social 
sikring inklusive offentligt afholdte udgifter til sundhed. 

Som det vises nedenfor for nogle af de vigtigste 
ordninger, skete der en yderligere udbygning af den 
britiske stats engagement i borgernes liv, så udgifter-
ne til de sociale ordninger steg til 13,2 procent af BFI i 
1970.13 Politikerne lagde dog vægt på, at en statusbeva-
rende social sikring for store grupper af lønmodtagere 
skulle ske gennem private ordninger enten knyttet til 
arbejdslivet eller rent forsikringsbaserede ordninger. 

Vi indleder omtalen af de enkelte typer af overfør-
selsindkomster med udviklingen af pensionssystemet, 
der frem gennem 1950’erne var udfordret. En i prin-
cippet selvbærende ordning baseret på ens og lave 
ydelser for alle havde svært ved at honorere kravene 
til en tidssvarende pension, der forhindrede fattigdom 
blandt pensionisterne.14 

De indbetalte bidrag til pensionerne var ikke i stand 
til at modstå inflationen, og befolkningens øgede 
forventninger til en alderdom i trygge økonomiske 
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rammer skabte et yderligere pres. Samtidig viste 
prognoser, at det selvfinansierende system ville give 
store underskud inden udgangen af 1950’erne. Den 
konservative regering gennemførte derfor en reform 
af pensionssystemet i 1959 med øget vægt på ind-
komstrelaterede bidrag,15 mens udbetalingerne fra 
ordningerne blev hævet noget.

Levevilkårsundersøgelser afslørede imidlertid fort-
satte fattigdomsproblemer blandt pensionister uden 
supplerende ordninger. Labour-regeringen indførte 
derfor fra 1966 indkomstbestemte pensionstillæg, 
uden at pensionssystemet blev grundlæggende refor-
meret. Det var først i 1975, at Labour kunne indføre en 
mere vidtgående reform med The State Earnings Re-
lated Pension Scheme. Reformen forbedrede Beverid-
ge-systemet for de laveste indkomstgrupper, ligesom 
pensionerne blev koblet til stigninger i det generelle 
lønniveau. De blev med andre ord inflationssikrede i 
en tid med hurtigt stigende nominelle lønninger. Kom-
pensationsgraden ved pensionering i forhold til den 
gennemsnitlige industriarbejder lå omkring 30 procent 
i 1960 og steg til 60 procent i tiåret fra 1985 til 1995.16

Levevilkårs
undersøgelser 
afslørede fortsatte 
fattigdoms problemer 
blandt pensionister.

Frem gennem 1960’erne blev andre ordninger ud-
bygget. Kompensationsgraden i forhold til lønnen for 
en gennemsnitlig industriarbejder steg eksempelvis 
ved udbetaling af sygedagpenge fra 37 procent i 1960 
til 63 procent i 1975. I det samme tidsrum gik kom-
pensationen ved arbejdsløshed fra 33 til 63 procent.17 
Undervejs blev der også under Labour i 1960’erne 
indført huslejetilskud.

Ved midten af 1970’erne var situationen, at den bri-
tiske velfærdsstat havde sikret højere niveauer for de 
indkomsterstattende ydelser, men også at lønmodta-
gerne måtte tilkøbe sig ekstra ordninger for at bevare 

levefoden ved pensionering eller i tilfælde af en social 
begivenhed. 

The Royal Commission on the Distribution of In-
come and Wealth nedsat af Wilson-regeringen i 1974 
gjorde status i en række rapporter over udviklingen fra 
1945 til midten af 1970’erne. De nederste indkomst-
grupper havde haft en væsentlig indkomstfremgang 
siden 1960, ejerforholdet til egen bolig var blevet de-
mokratiseret, og skatter og overførselsindkomster hav-
de haft ”en betydelig omfordelende effekt i retning af 
lighed”.18 Det britiske samfund havde dog stadig ifølge 
kommissionen mere udtalte økonomiske skel mellem 
sociale grupper, end tilfældet var i velfærdsstaterne i 
det øvrige Vesteuropa. 

Et af midlerne til en 
ændring af den britiske 
velfærdsstat var 
skattereformer, der 
begunstigede de højere 
indkomstgrupper.

Under Margaret Thatcher skabte den konservative 
regering i 1980’erne et vendepunkt i britisk socialpo-
litik og mønstre for omfordeling via staten. Hele Att-
lee-konceptet for velfærd, som det blev omtalt i kapitel 
1, blev angrebet over en bred front. Tilstedeværelsen 
af et socialt sikkerhedsnet blev nu i regeringskredse 
tolket som en af årsagerne til problemerne på arbejds-
markedet i forlængelse af, hvad der blev tolket som 
invaliderede incitamenter til at arbejde.19 

Et af midlerne til en ændring af den britiske velfærds-
stat var skattereformer, der begunstigede de højere 
indkomstgrupper. Trækprocenter og marginalskatter 
blev sat ned med det sigte at stimulere arbejdslysten, 
erhvervslivet og formuedannelsen, og skattefradrag 
for renter af gæld i fast ejendom blev væsentligt for-
øget. Det tabte provenu blev kompenseret ved stigen-
de forbrugsafgifter, herunder en kraftig forhøjelse af 
momsen. Bidragene til de sociale forsikringsordnin-
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ger blev desuden sat væsentligt op, så de oversteg 
indkomstskatterne.20 

Skattelettelserne blev ledsaget af nedsatte overfør-
selsindkomster i form af faldende kompensationsgrader 
ved de enkelte ordninger. Kompensationsgraden ved 
sygdom indledte et fald i 1979, hvor de konservative 
trådte til, fra 63 til 20 procent i begyndelsen af 1990’er-
ne. Det bragte det relative niveau ned på standarden 
i 1930’erne.21 Dækningen ved arbejdsulykke faldt fra 
ca. 70 procent til under 20 procent i midten af 1990’er-
ne. Samme bevægelse fulgte kompensationsgraden 
i tilfælde af arbejdsløshed, der i 1995 landede på lidt 
over 20 procent – 10 procentpoint under niveauet un-
der krisen i 1930’erne.22 

Thatcher-regeringen stimulerede salget af kom-
munale boliger, og den privatiserede ældreplejen. 
Det universelle nationalt dækkende sundhedssystem 
– NHS – fortsatte, men med betydelige besparelser. 
Besparelserne bragte det relative udgiftsniveau ned 
under niveauet i andre vesteuropæiske lande og resul-

terede i længere ventelister ved operationer. Desuden 
søgte regeringen at styrke konkurrenceelementet i 
sundhedssystemet ved at lade private operatører by-
de ind på levering af sundhedsydelser.23 Til dette kom 
en almindelig privatisering af de mange virksomheder, 
der var blevet nationaliseret efter krigen.

Ændringerne fandt sted i en periode med høj ar-
bejdsløshed og store sociale problemer, og udgifterne 
til ældreplejen blev ganske vist omlagt mod private ope-
ratører, men ikke reduceret. Saldoen blev, at de sociale 
udgifter i forhold til værdien af den samlede britiske 
produktion i stedet for at falde tværtimod steg fra 20 
procent af BFI ved Thatchers tiltræden til 25 procent 
ved hendes afgang som premierminister.24 

Efter nogle år med besparelser begyndte hold-
ningsundersøgelser at vise en stigende popularitet 
for kollektivistiske ordninger. I 1983 var mindre end 
en tredjedel i surveys indstillet på at betale mere i skat 
for mere og bedre offentlig velfærd. I 1998 var andelen 
steget til to tredjedele.25

Figur 7.2.  Den britiske stats indtægter og udgifter pr. brite i 2016 i tusinde pund, som forudsagt i 2012

Note: Bemærk i forhold til figur 7.1, at sådanne beregninger baserer sig på en række antagelser om demografi og underliggende økonomiske og politiske 
forhold. Det er derfor ikke direkte muligt at sammenligne figurerne. Bemærk desuden, at denne figur, modsat figuren for Danmark, dækker over hver enkelt 
brites forventede indkomst i hver aldersgruppe og udgift for staten i 2016 – ikke generationens. Derfor er der også særdeles forskellige enheder på y-ak-
sen. 2016 dækker over april 2016-marts 2017. 
Kilde: OBR.
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Da New Labour under Tony Blair overtog magten i 
1997, indledtes efter et par forsigtige år en ekspansion 
af velfærdsstatens kerneydelser med fokus på uddan-
nelse og sundhed, samtidig med at de private sociale 
sikringsordninger blev vedligeholdt. Da finanskrisen 
ramte Storbritannien med fuld kraft, kom udgifterne til 
velfærdsudgifter op i omegnen af 30 procent af BFI.26 
Som en del af forsøgene på at effektivisere og moder-
nisere velfærdsstaten bevarede Blair-regeringen bety-
delige indslag af private virksomheder i systemet. Dette 
gjaldt også i sundhedsvæsenet, hvor private operatører 
skulle nedbringe ventelisterne. Det private element i 
sundhedsvæsenet blev styrket under koalitionsrege-
ringen bestående af De Konservative og De Liberale 
Demokrater og lovfæstet med the Health and Social 
Care Act fra 2012 og yderligere forstærket under de 
seneste konservative regeringer.

Selvom forsikringselementet er stærkere i Storbri-
tannien, genfinder vi det samme mønster for træk på 
offentlige ydelser som i Danmark. Af figur 7.2 fremgår 
det, at det også i Storbritannien er i barndommen og 
den tidlige ungdom samt i de ældre år, at borgerne har 
et negativt træk på de offentlige budgetter, mens de 
er nettobidragsydere i de erhvervsaktive år.27 Figuren 
bygger ganske vist på en prognose fra 2012 om situ-
ationen i 2016, men den dækker meget godt de fakti-
ske aldersbetingede træk på de offentlige budgetter.28

7.3. Træk af udviklingen af    
den tyske velfærdsstat
Den tyske socialstat bygger fortsat på den kontinen-
tale model, men over tid er der sket en vidtgående li-
gestilling mellem arbejdere og funktionærer. Samti-
dig er ordningerne bredt ud, så de dækker en større 
andel af befolkningen end lige efter Anden Verdens-
krig, dvs. at det sociale sikkerhedsnet er blevet mere 
fintmasket, men under varetagelse af organisationer 
eller virksomheder udenfor et statsligt regi. 

Særligt årene med Willy Brandt som kansler fra 
1969 til 1974 bragte et mærkbart og generelt løft af 
niveauet, og nye overførselsindkomster og subsidier 
blev introduceret, hvilket bragte den tyske socialstat i 
front internationalt set. Der er dog efterfølgende, som 
det vil fremgå nedenfor, sket en række tilpasninger for 

at nedbringe de offentlige udgifter til velfærd pr. indi-
vid og samtidig styrke incitamenterne til at arbejde.

I de tre vestlige besættelseszoner ønskede de allie-
rede, USA, Storbritannien og Frankrig, lige efter krigen 
at reformere pensionsordningerne i den kontinentale 
velfærdsmodel. De opsparede midler var blevet brugt 
af nazisterne til at medfinansiere udgifterne ved den 
totale krig. Kasserne var tomme.29 De borgere, der stod 
udenfor arbejdsmarkedet, hvoraf flertallet var kvinder, 
var fortsat afhængige af behovsbestemt socialhjælp til 
lavere satser, hvis de da ikke blev forsørget af familien. 
Enker kunne få enkepension, hvis deres ægtefæller 
havde været forsikrede. Den britiske besættelsesmagt 
var inspireret af den samtidige reform af sin egen vel-
færdsmodel med vægt på indbetaling af ensartede 
ydelser i et statsligt organiseret system. Ved at bunke 
mere velstillede lag af arbejdsstyrken sammen med 
mindre velstillede kunne der ske en overførsel af mid-
ler fra de velstillede til de fattigere uden at belaste de 
offentlige budgetter. 

I den sovjetiske besættelseszone blev indført et 
pensionssystem, der dækkede alle erhvervsgrupper 
under den samme forsikringsordning med etablering 
af obligatoriske og ensartede lave ydelser. Motivet var 
at få finansieret det sociale system med de løbende 
indbetalinger fra ydelsesmodtagerne uden at belaste 
de offentlige budgetter. Man ønskede også at komme 
ud over den opdeling af funktionærer og arbejdere, 
der fulgte med den gamle ordning i kraft af forskelli-
ge optjente rettigheder i pensionssystemet. Målet var 
at opbygge en fælles identitet og en fælles loyalitet 
overfor staten.

Forsøgene på at indføre Beveridge-modellen i de 
vestlige zoner mødte modstand fra fagbevægelsen og 
de politiske partier, og besættelsesmagten afstod fra 
en tvangsmæssig implementering. Briterne ville und-
gå, at den vigtige kulbrydning i deres besættelseszone 
skulle blive strejkeramt og blokere for genetableringen 
af den tyske økonomi.30 Udbruddet af den kolde krig 
gjorde det også mere opportunt at tækkes de besat-
te tyskere end at følge de tidligere allierede mod øst 
under en fælles reformpolitik. Resultatet blev, at den 
kontinentale model kunne videreføres, idet vi i det føl-
gende vender os mod udviklingen i de store ordninger. 
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Forsøgene på at indføre 
Beveridge-modellen 
i de vestlige zoner 
mødte modstand fra 
fagbevægelsen og de 
politiske partier.

I første halvdel af 1950’erne var der problemer 
med at udbetale alderdoms- og invalidepensioner på 
et niveau, der kunne forhindre fattigdom. Adenauers 
pensionsreform i 1957 (se kapitel 1) øgede niveauet 
og koblede udbetalingerne til lønudviklingen, og land-
arbejderne blev inkluderet i systemet. I 1960’erne var 
niveauet tæt på 50 procent af den gennemsnitlige in-
dustriarbejders løn og steg til 55 procent i 1970’erne 
og 80’erne.31 Denne reform var med til væsentligt at 
styrke tilslutningen til Forbundsrepublikkens demo-
krati- og velfærdsprojekt og i øvrigt også tilslutningen 
til CDU/CSU, der bevarede regeringsmagten alene 
eller i koalition med FDP eller SPD helt frem til 1969.

Som i Danmark og Storbritannien forbedredes 
andre ordninger under velfærdsstatens ekspansion. 
I anden halvdel af 1950’erne lå sygesikringens kom-
pensationsgrad for de erhvervsaktive på 74 procent i 
forhold til den gennemsnitlige industriarbejders løn.32 
Industriarbejdere havde denne sikring at trække på 
fra første sygedag, mens funktionærerne havde en 
længere periode i starten af sygdomsforløbet med 
fuld løn indbetalt af arbejdsgiveren.33 Fra 1965 fik ar-
bejderne imidlertid også fuld kompensation fra den 
første sygedag, da en lov påbød arbejdsgiverne at 
dække forskellen mellem lønnen og sygekassernes 
bidrag. Tyskland opnåede endvidere fuld kompensa-
tion for arbejdsulykker i 1965.

I begyndelsen af 1960’erne blev situationen for 
borgere uden forsikringsordninger forbedret med in-
troduktionen af kontanthjælpslignende ydelser.

Som nævnt overfor skete der under Brandts kans-
lerperiode fra 1969 til 1974 et generelt løft af de ek-
sisterende sociale ordninger, og nye ordninger kom 
til. Fra 1970 fik arbejderne fuld løn under sygdom fra 

det offentlige, selvom dækningsperioden var kortere 
end for funktionærerne, og ordningen blev bredt ud. 
Ved slutningen af 1900-tallet var omkring 90 procent 
af befolkningen dækket af den obligatoriske sygefor-
sikring, og Tyskland havde et sundhedsvæsen, der 
kvalitetsmæssigt lå i toppen internationalt. 

Som i Danmark 
og Storbritannien 
forbedredes andre 
ordninger i Tyskland 
under velfærdsstatens 
ekspansion.

På den anden side af årtusindskiftet blev sygesik-
ring obligatorisk for alle med fast ophold i Tyskland i en 
bevægelse, der gik fra, at sygesikring oprindeligt havde 
været en forsikringsbaseret rettighed for arbejdsstyrken 
til nu at blive en ganske vist delvist betalingsbaseret 
borgerrettighed. Selvstændige og lønarbejdere over 
en vis indkomstgrænse kan dog stadig mod at tegne 
private ordninger, der har en dækning på niveau med 
sygekassernes, træde ud af den obligatoriske ordning. 
Udgifterne ved medlemskab af arbejdsmarkedsord-
ningen deles af arbejdsgiverne og lønmodtagerne. 

Kompensationsgraden for arbejdsløshedsforsik-
ringen lå i begyndelsen af 1950’erne på lidt over 40 
procent, og en lovændring i 1956 ledte til et niveau tæt 
på 80 procent i 1960. Selvom kompensationen blev 
søgt øget i 1967 og i 1975 koblet til lønudviklingen, lå 
niveauet omkring 75 procent frem til 1980.34 

En stigende arbejdsløshed i begyndelsen af 1980’er-
ne førte til, at en lovændring i 1983 satte kompensa-
tionsgraden ned til 68 procent af industriarbejderens 
gennemsnitlige nettoløn.35 Også i Vesttyskland ser vi 
dermed en reformpolitik under de svage konjunkturer 
i 1980’erne, der nedjusterede niveauet for visse typer 
af overførselsindkomster, selvom reformerne af den 
tyske socialstat langtfra nåede det samme omfang 
som i 1980’ernes Storbritannien.

I første halvdel af 1990’erne steg den tyske stats-
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gæld voldsomt i forlængelse af optagelsen af det 
tidligere DDR i Forbundsrepublikken. Den voksende 
statsgæld var dels forårsaget af økonomiske tilskud 
til genopbygningen af infrastruktur, boliger og virk-
somhedsprojekter, dels af at Forbundsstaten overtog 
de sociale forpligtelser for østtyskerne, der blev ramt 
af en vedvarende høj arbejdsløshed. Kansler Kohl re-
agerede ved at gennemføre en række besparelser i 
overførselsindkomsterne i 1996. Besparelserne mødte 
stor modstand fra SPD og fagbevægelsen og førte til, 
at ”genforeningskanslerens” popularitet dykkede, men 
foregreb på en række punkter senere reformer under 
en kommende SPD-regering.36 

I første halvdel af 
1990’erne steg den 
tyske statsgæld 
voldsomt i forlængelse 
af optagelsen af 
det tidligere DDR i 
Forbundsrepublikken.

Mod slutningen af 1900-tallet blev det også tyde-
ligt, at den offentlige medfinansiering af alderspen-
sionerne som følge af de demografiske ændringer 
med færre fødsler og længere levealder ikke var øko-
nomisk bæredygtig. Hertil kom det økonomiske pres 
fra genforeningen. En række reformer i begyndelsen 
af det nye årtusind reducerede derfor den offentlige 
andel af finansieringen og hævede lønmodtagernes 
egenbetaling. Desuden indførtes en række skatteinci-
tamenter for at styrke private ordninger eller arbejds-
pladsbaserede ordninger. 

Schröder-regeringen, den rød-grønne-alliance, der 
trådte til i 1998 (se forrige kapitel), blev valgt på at ned-
bringe den høje arbejdsløshed og reducere de offentlige 
budgetunderskud og dermed modvirke en frygt for en 
seddelpresseinduceret inflation. Ledigheden lå omkring 
10 procent i Vesttyskland og 20 procent i Østtyskland. 

Ved næste forbundsdagsvalg i 2002 var ledigheden 

kun reduceret marginalt, og 4,1 millioner gik stadig 
uden beskæftigelse. Efter en beskeden valgsejr til 
den rød-grønne-alliance lykkedes det Schröder at få 
vedtaget de såkaldte Agenda 2010-reformer. Der var 
tale om en stribe af reformer, som blev præsenteret i 
foråret 2003 og trådte i funktion frem til den 1. januar 
2005 på et tidspunkt, hvor den offentlige gæld nærmede 
sig nye rekorder.37 Reelt var der tale om en fordobling 
af statsgælden siden 1990.38 I de østlige delstater le-
vede omkring 45 procent af den voksne befolkning af 
overførselsindkomster i form af arbejdsløshedsunder-
støttelse, socialhjælp og pension.39

Sigtet med Agenda 2010-reformerne, der omfat-
tede en reform af arbejdsmarkedet, en skattereform 
og en pensionsreform,40 var at styrke incitamenterne 
til at arbejde og via den øgede beskæftigelse og de 
reducerede overførselsindkomster at nedbringe det 
alarmerende budgetunderskud. 

Blandt ændringerne var en forkortelse af dagpenge-
perioden fra 32 til 12 måneder, reducerede dagpenge 
og lavere kontanthjælpslignende ydelser efter 12 må-
neders ledighed. Hurtigere aktivering skulle bidrage til, 
at den arbejdsløse undgik langtidsledighed. Arbejds-
givernes udgifter til sygekasser og sociale afgifter blev 
sat ned, og folkepensionen blev reduceret.41

7.4. Det offentlige arbejdsmarked   
i de tre lande
Tilvæksten i offentlige opgaver førte til en stigning i 
andelen af offentligt ansatte i Danmark i forhold til 
den samlede beskæftigelse. Denne tendens fremgår 
af figur 7.3 og 7.4, der sammenligner med Storbritan-
nien og Tyskland. 

Tallene er opgjort eksklusive ansatte i forsvaret, der 
især i Storbritannien har været en relativt stor offentlig 
arbejdsplads. Ansatte i nationaliserede virksomheder, 
som fx miner, transportsektoren og nøgleindustrier i 
Storbritannien, indgår til gengæld i figur 7.3. Det forkla-
rer den høje andel af offentligt ansatte i Storbritannien 
fra 1961 og frem til privatiseringsbølgen under That-
cher, der bragte andelen kraftigt ned. Ikke alene blev 
traditionelle produktionsvirksomheder som kulminer 
og stålværker privatiseret. Også institutioner, der nor-
malt falder indenfor rent offentligt drevne virksomheder, 
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blev nu privat drevne. Her kan nævnes jernbaner, dele 
af sundhedsvæsenet og mere overraskende: fængsler.

Efter at privatiseringen satte ind i Storbritannien, 
skiller Danmark sig ud ved at have en markant høje-
re andel af offentligt ansatte end de to øvrige lande 
på trods af, at niveauet har været stagnerende siden 
1980’erne. Det offentlige arbejdsmarked har altså en 
langt større betydning i den universelle velfærdsstat 
end i de to øvrige modeller. I Tyskland er andelen nede 
på 10 procent og i Storbritannien på 16 procent mod 
27 procent i Danmark. 

Figur 7.4 fokuserer på andelen af offentligt ansatte 
i administration og produktion af velfærdsservice fra 
2005 til i dag i forhold til den samlede beskæftigelse. 
Igen fremkommer væsentlige forskelle mellem de tre 
velfærdsmodeller, idet den universelle danske har 
langt flere human resources direkte beskæftiget ved 
administration og produktion af velfærdsydelser. For 
Tysklands vedkommende har det sammenhæng med, 
at meget af driften af den tyske offentlige sundhedsfor-
sikring er baseret på private operatører. Kun 3 procent 
af de offentligt ansatte i Tyskland arbejder således i 
sundhedsvæsenet. Det lavere niveau i Storbritannien 
hænger sammen med den bredere privatisering – og-
så ved produktionen af offentlige ydelser.

Figur 7.5 nuancerer velfærdsstatens ageren overfor 
borgerne ved at vise udviklingen i det offentlige for-
brug i perioden fra 1991 til 2020. Det offentlige forbrug 
i Storbritannien og Tyskland anskuet som procent af 
BNP er synligt lavere, men der er ikke så udtalte for-
skelle, som hvis vi alene fokuserer på beskæftigelsen 
i den offentlige sektor. Gennem de fleste år ligger det 
offentlige forbrug 5 til 10 procentpoint under niveauet i 
Danmark. Ved udgangen af perioden og under indtryk 
af pandemien er det tilmed stort set identisk. 

Figur 7.6 oplyser de samlede offentlige udgifter, 
inklusive udgifter til overførselsindkomster og offent-
lige investeringer, som andel af BNP fra 1995 til 2020. 
Igen ligger Danmark højest, men afstanden mellem de 
tre lande og et gennemsnit for EU 28 er atter mindre 
markeret. Figur 7.5 og 7.6 viser tilsammen, at man skal 
være meget opmærksom, når man som her sammen-
ligner velfærdsforbrug og udgifter i forskellige lande. 
Nogle institutioner opfører sig som offentlige, men 

tælles som private. Andre som sociale kasser tælles 
som offentlige, selvom bidragene hertil især er private, 
så de måske mere ligner private forsikringsordninger.  

7.5. Niveauet for og finansieringen   
af den sociale sikring
Figur 7.7 viser finansieringen i 2018 af den sociale sik-
ring efter skat. Igen fremstår et højere niveau for det of-
fentlige engagement her på ydelsesdelen i den danske 
velfærdsstat. Alene bidraget fra det offentlige oversti-
ger i Danmark det britiske niveau, og som følge af den 
vægt, det private element indtager, er omfordelingen 
i den britiske og tyske model mellem socialgrupper 
mindre, ligesom i øvrigt skatterne er det (se kapitel 8).

Tabel 7.1 viser fordelingen af finansieringen af den 
samlede sociale sikring i henholdsvis 1995 og 2018. 
Den offentlige finansiering af den sociale sikring er 
igen markant højere i Danmark med de universelle 
rettigheder og den mindre betydning af ordninger på 
arbejdsmarkedet eller af privat karakter end i de to andre 
lande. Andelen er endda stigende fra 70 til 76 procent. 

I Storbritannien fastholdes den offentlige andel lige 
under 50 procent i begge år mod omkring 29 og 33 
procent i Tyskland. Både i 1995 og 2018 er bidraget fra 
arbejdsgiverne højere i Tyskland end bidraget fra det 
offentlige, men i øvrigt faldende fra 40 til 34 procent i 
forlængelse af reformerne fra 2005, der skulle styrke 
erhvervslivet gennem finansielle lettelser – og i øvrigt 
et mere fleksibelt arbejdsmarked.

7.6. Sammenligning af kontanthjælpen
Tidligere i kapitlet har vi foretaget nedslag i udviklingen 
i en række af de mest betydende sociale ordninger i de 
tre lande og gengivet kompensationsgraden ved forskel-
lige tilfælde af sociale begivenheder med tab af selv-
forsørgelse. Ved en vurdering af den sociale sikring i et 
land vil interessen imidlertid ofte samle sig om niveauet 
for kontanthjælp. Kontanthjælpen er det nederste lag i 
den sociale sikring, der træder til, hvis borgeren uden 
selvforsørgelse ikke kommer ind under andre ordninger.

I en undersøgelse publiceret i 2015 gennemførte 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed en sammen-
ligning af kontanthjælpen for forskellige familietyper 
i bl.a. Danmark, Storbritannien og Tyskland.42 I tabel 
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Note: Tyskland er Vesttyskland frem til 1990, herefter samlet Tyskland. Figuren kan ikke direkte sammenlignes med figur 7.4, idet figur 7.3 er baseret på 
modeldata såvel som nationalregnskabstal. Figur 7.4 er baseret på Labour Force Survey. Det viser sig eksempelvis ved, at den samlede beskæftigelse i de 
to figurer er forskellig i perioden 1995-2000, som datasættene bag begge dækker. 
Kilde: OECD.

Figur 7.3. Ansatte i den offentlige sektor inklusive offentlige virksomheder som andel af 
samlet beskæftigelse, 1961-2000, fraregnet militært ansatte

Figur 7.4. Ansatte i offentlig forvaltning og service som andel af samlet beskæftigelse, 2005-2019

Note: Kan ikke sammenlignes direkte med figur 7.3, både pga. forskellig definition af offentlig sektor, men også fordi figur 7.3 er baseret på modeldata, 
såvel som nationalregnskabstal, udover Labour Force Survey. Figur 7.4 er udelukkende baseret på Labour Force Survey. Det viser sig eksempelvis ved, at 
den samlede beskæftigelse i de to figurer er forskellig i perioden 1995-2000, som datasættene bag begge dækker. Offentlig forvaltning og service er den 
offentlige sektor fratrukket offentlige virksomheder, som dækker alt fra Fynbus til TV2.  
Kilde: OECD og Eurostat.
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Figur 7.5. Offentlig forvaltning og serviceforbrug i procent af BNP, 1991-2020

Note: Offentligt forbrug er værdien af de goder og services, der stilles til rådighed for borgere og institutioner i landet. Det er fx retsvæsen, ministerielle ak-
tiviteter, sundhedsvæsen, undervisning og subsidier til medicin, for blot at nævne nogle eksempler. Det dækker ikke udgifter til social sikring, eksempelvis 
folkepension eller dagpenge. Værdierne for Storbritannien i perioden 1991 til og med 1994 er estimerede samt for Tyskland fra 2018 og frem.
Kilde: OECD.

Note: Figuren dækker over de samlede udgifter, som offentlig forvaltning og service har, inklusive indkomstoverførsler, forbrug, og andet – primært inve-
steringer, renteudgifter og subsidier. Bemærk, at offentlig forvaltning og service også dækker sociale kasser styret af det offentlige. Det vil sige, at sociale 
sikringskasser som eksempelvis helbredsforsikringer og arbejdsløshedskasser, som især tyskerne indbetaler til, er inkluderet her. 
Kilde: Eurostat.

Figur 7.6. Offentlig forvaltning og serviceudgifter i procent af BNP, 1995-2020
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Figur 7.7. Finansieringen af den sociale sikring efter skat, 2018. Tal opgjort i købekraftsenheder

Note: ”Social sikring” er her ESSPROS-definition. Det betyder konkret, at her, modsat i COFOG- (formåls-) opdelingen, er helbred inkluderet.  ”Anden” dæk-
ker over eksempelvis en anden finansieringskilde, fx dividender og renter. Borgere dækker over ”beskyttede personer”, det er fx medarbejdere, pensionister, 
selvstændige osv. For Storbritannien og Tyskland er tallene estimerede. Købekraftsenheder er en kunstig valuta, der korrigerer for forskellige prisniveauer i 
landene. 100 købekraftsenheder kan derfor købe den samme mængde varer i Danmark, Tyskland og Storbritannien.
Kilde: Eurostat.
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7.2 gengives den disponible indkomst i 2012 i købe-
kraftskorrigerede US-dollar, og efter at boligudgiften 
er afholdt. Med disponibel indkomst menes indkomst 
efter skat.

Det fremgår, at den danske velfærdsstat giver den 
højeste kontanthjælp for alle tre familietyper. For enlige 
ligger Storbritannien og Tyskland indbyrdes på niveau, 
mens børnefamilierne er bedre stillet i Storbritannien 
end i Tyskland, hvor niveauet blev sænket med Schrö-
ders reformpolitik. 

En anden måde at vurdere niveauet for kontant-
hjælpen er ved at sammenligne denne med indkomst 
hos den gennemsnitlige industriarbejder, hvilket er 
gjort i tabel 7.3. Høje dækningsgrader betyder god 
beskyttelse ved tab af indkomst, men også en beske-
den gevinst ved at komme i arbejde. Ingen af de be-
regnede dækningsgrader er imidlertid specielt høje. 
Det fremgår også, at niveauerne for alle familietyper 
ligger højest i Danmark, og at den enlige forsørger er 
bedre stillet i Storbritannien end i Tyskland.

7.7. Den offentlige økonomi
Med udbygningen af velfærdsstaten påtog den offent-
lige sektor sig ganske vist i varierende omfang om-
fattende forpligtelser overfor borgerne. Samtidig var 
der en stærk overbevisning indtil engang i 1970’erne 
blandt politikere og de fleste økonomer om, at staten 
gennem sin finanspolitik kunne styre de økonomiske 
konjunkturer. I gode tider med lav arbejdsløshed ind-
kasserede staten mere, end den gav ud. Denne dæm-
per på efterspørgslen sikrede – i hvert fald i teorien 
– at økonomien ikke blev overophedet med lønstig-
ninger udover tilvæksten i produktivitet og inflation. 
Omvendt var der tale om en udpumpning af midler 
i en tid med høj arbejdsløshed for at fremme efter-
spørgslen og begrænse ledigheden. Det medførte i 
praksis, at de tre lande i 1970’erne med høj ledighed 
stod overfor store økonomiske styringsproblemer, og 
det blev sværere og sværere at regulere økonomien 
på denne måde. 

Under Margaret Thatcher forlod Storbritannien 
som den første af de tre velfærdsstater denne model 
for styring af konjunkturerne til fordel for besparelser 
på de offentlige budgetter under lavkonjunkturen i 

Tabel 7.1. Finansiering af den sociale sikring, 1995 
og 2018, andel af samlede udgifter efter skat til 
social sikring i pct.
Danmark 1995 2018
Offentlig 69,7 75,6
Arbejdsgivere 10,2 10,9
Borgere 13,8 7,7
Anden 6,3 5,8

Storbritannien 1995 2018
Offentlig 49,8 48,9
Arbejdsgivere 25,8 27,6
Borgere 23,6 11,1

Anden 0,9 12,4

Tyskland 1995 2018
Offentlig 28,5 32,9
Arbejdsgivere 39,9 34,3
Borgere 28,9 31,3
Anden 2,6 1,5
Note: Anden dækker over eksempelvis dividender og renter. Borgere dækker 
over ”beskyttede personer”, der er fx medarbejdere, pensionister, selvstændi-
ge osv. Tal summer ikke til 100 pga. afrunding.
Kilde: Eurostat.

Tabel 7.2. Disponibel indkomst efter boligudgift for 
kontanthjælpsmodtagere i købekraftskorrigerede 
US-dollars, 2012, 1.000

Danmark Storbritannien Tyskland
Enlig 7,3 5,4 5,7

Enlig forsørger, 2 
børn (skolealder)

19,1 17,9 13,9

Par, 2 børn 
(skolealder)

24,4 21,0 18,4

Kilde: Hansen og Schultz Nielsen (2015).

Tabel 7.3. Nettodækning i forhold til en industriar-
bejder ved kontanthjælpsmodtagelse, 2012, pct.

Danmark Storbritannien Tyskland
Enlig 31 16 21

Enlig forsørger, 
2 børn 
(skolealder)

63 53 37

Par, 2 børn 
(skolealder)

51 32 31

Kilde: Hansen og Schultz Nielsen (2015).
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Figur 7.8. Offentlig budgetsaldo, pct. af BNP, 1995-2022

Note: Budgetsaldoen er forskellen mellem statens indtægter og udgifter. Tal for 2021 og 2022 er forudsigelser lavet i foråret 2021.
Kilde: Europa-Kommisionen.

Figur 7.9. Offentlig gæld, pct. af BNP, 1971-2022

Note: Tal efter 2019 er forudsigelser fra foråret 2020. Tyskland er Vesttyskland frem til 1990, fra 1991 dækker Tyskland det samlede Tyskland. Tal for 2021 
og 2022 er forudsigelser lavet i foråret 2021.
Kilde: Europa-Kommisionen.
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begyndelsen af 1980’erne. Samtidig søgte den kon-
servative regering at mindske en historisk høj inflation 
gennem en monetaristisk pengepolitik, der primært 
blev udmøntet i et højere renteniveau. Kombinationen 
af international lavkonjunktur, offentlige besparelser 
og et højt renteniveau resulterede i en kraftigt stigen-
de arbejdsløshed.

Af figur 7.8 fremgår det, at den fortsatte krisehånd-
tering i perioder gav udtalte budgetunderskud i alle tre 
lande. Figuren 7.8 viser således overskuddet/under-
skuddet på de offentlige finanser i procent af BNP – 
budgetsaldoen – i perioden fra 1995 til 2022. Omkring 
årtusindskiftet var der efter stramninger i den offent-
lige økonomi og arbejdsmarkedsreformer balance i 
de offentlige budgetter i Danmark og Storbritannien, 
og Tyskland var ved at rejse sig efter genforeningen. 
Frem til finanskrisen var der herefter forholdsvis sto-
re overskud på de offentlige budgetter i Danmark, der 
efter nogle år med underskud igen indfandt sig frem 
til pandemien i 2020, hvor beskæftigelsesmæssige 
aktiviteter formidlede et underskud, der dog var klart 
mindre end i de to øvrige lande. 

I Storbritannien forværredes budgetoverskuddet 
frem til finanskrisen, og cocktailen af Brexit og coro-
na ledte til voldsomme underskud, idet de sidste år 
i perioden for alle tre lande bygger på prognoser fra 
Europa-Kommissionen. 

I Tyskland rettede den offentlige økonomi sig efter 
gennemførelsen af arbejdsmarkeds- og pensionsrefor-
merne, der fik fuld virkning fra 2005 og frem. Finanskri-
sen gav imidlertid også her et synligt underskud, men 
udsvinget var mindre end i Danmark og Storbritan-
nien, mens pandemien igen gav et underskud, der i 
størrelsesorden ligger mellem det danske og britiske. 

Figur 7.9 dokumenterer, at den offentlige gæld i 
Danmark blev væsentligt reduceret efter begyndelsen 
af 1990’erne, hvilket er udtryk for en budgetdisciplin 
både før og efter finanskrisen, der er usædvanlig i en 
OECD-sammenhæng. Den økonomiske håndtering af 
pandemien i 2020 og 21 gav heller ikke en nævnevær-
dig stigning i den offentlige gæld. 

I Storbritannien steg den offentlige gæld markant 
i forbindelse med finanskrisen, hvorefter den stagne-
rede fra 2011 og frem til 2019. Den samlede effekt af 

Brexit og pandemien fik derefter gælden til at springe 
i vejret. I Tyskland førte finanskrisen også til en stigen-
de offentlig gæld, hvorefter den offentlige gæld faldt 
med 20 procentpoint frem til 2019 hjulpet på vej af 
reformerne omkring Agenda 2010.

Med et historisk lavt renteniveau er betydningen 
af offentlig låntagning om ikke andet midlertidigt re-
duceret. Under pandemien kan det være fornuftigt, at 
staten optager nye lån for at skabe vækst i økonomien. 
Offentlig låntagning til lave renter kan tilsvarende være 
rationel, hvis midlerne bruges til strukturomlægninger, 
fx grønne investeringer. 

7.8. Sammenfatning
I alle tre lande var der en massiv udbygning af velfærds-
staten fra ca. 1960 og frem til 1980. Der er dog store 
historisk betingede forskelle i den præcise udformning. 

I Danmark kom det universelle i højsædet i den 
skandinaviske eller universelle velfærdsmodel med 
fokus på relativt høje ydelser for alle borgere ved ind-
komstbortfald og et stort offentligt engagement ved 
leveringen af velfærdsydelser. I den britiske model fik 
klare elementer af private forsikringsordninger med et 
svagere element af indkomstomfordeling via statens 
aktiviteter en høj prioritet. I den tyske model blev me-
get bygget op i relation til arbejdspladsen og et aktivt 
erhvervsliv hos borgerne. 

Det er dog interessant, at der i alle tre lande star-
ter en reformproces fra ca. 1980 og fremefter. Denne 
reformproces har i alle tre lande været opfattet som 
nødvendig, hvis velfærdsstaten skulle bevare sin øko-
nomiske bæredygtighed, men blev i Tyskland udskudt 
nogle år i forhold til de to andre lande pga. den særlige 
udvikling omkring genforeningen. Selv efter reform-
processen er der dog markante forskelle mellem de 
tre lande, og det offentlige engagement er klart størst 
i Danmark.
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Noter
1 Hansen (2021).
2 Korpi (2002).Pensionssatserne er her og i det følgende beregnet som 

et gennemsnit for en enlig og et par (Korpi (2002), s.40). Der er tale 
om nettokompensationsgrader, og ekstra ydelser som indkomstbe-
stemt boligstøtte indgår ikke. Se iøvrigt Korpi (2002) for en nærmere 
omtale af beregningsmetode.

3 Korpi (2002).
4 For en gennemgang af debatten om denne reform af arbejdsløs-

hedslovgivningen, se Jensen (2008). Igen er der tale om nettokom-
pensationsgrader.

5 Andersen (2015).
6 Andersen (2015).
7 Andersen (2015).
8 Lindert (2007).
9 Med undtagelse af de øvrige skandinaviske lande, jf. Brochmann 

m.fl. (2020).
10 Sejersted (2005).
11 Hvidtfeldt m.fl. (2010).
12 Lindert (2007).
13 Lindert (2007).
14 Gifte kvinder havde ret til at trække sig ud af ordningerne (Korpi (2002)).
15 Jensen (2004).
16 Korpi (2002).
17 Korpi (2002).
18 Her citeret efter Morgan (1990).
19 Glennerster (2020).
20 Pugh (2017).
21 Korpi (2002).
22 Korpi (2002), der giver en mere detaljeret gennemgang af bereg-

ningsmetoden – inklusive effekter af ændringer i beskatningen.
23 Glennerster (2020). Det lovmæssige grundlag var the 1990 NHS and 

Community Care Act og the Private Finance Initiative. Sidstnævnte 
introducerede kontrakter af adskillige års varighed til at opføre og 
drive hospitaler.

24 Glennerster (2020).
25 Glennerster (2020).
26 Glennerster (2020).
27 Bemærk de uddybende forbehold i noterne til figur 7.1 og 7.2.
28 Det har ikke været muligt at finde noget tilsvarende for Tyskland.
29 Baldwin (1990).
30 Baldwin (1990).
31 Korpi (2002), der peger på, at ikke-erhvervsaktive kvinders eventuelle 

pensioner ikke indgår i beregningen af alderspensionernes kompen-
sationsgrad i Tyskland. De nævnte niveauer er derfor i underkanten 
af de faktiske kompensationsgrader.

32 Korpi (2002).
33 Korpi (2002).
34 Korpi (2000).
35 Korpi (2002).
36 Kitaj (2015).
37 Lammers (2006). Værdiskabelsen i de østtyske delstater var ved denne 

tid kun i stand til at dække godt 75 procent af det østtyske forbrug, 
hvilket lagde et enormt og vedvarende pres på forbundsregeringen 
og de vestlige delstater.

38 Lammers (2006).
39 Lammers (2006).
40 Kitaj (2015).
41 Kitaj (2015).
42 Hansen og Schultz-Nielsen (2015).
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I alle tre lande er størrelsen og sammensætningen af skatterne udtryk 
for en politisk valgt balance mellem et nødvendigt skatteprovenu til at 
finansiere serviceydelser, en omfordeling af forbrugsmuligheder indenfor 
skattesystemet og at sikre en tilstrækkelig stor tilskyndelse til arbejde, 
uddannelse og iværksætteri.  I de seneste årtier har globaliseringen 
udfordret velfærdsstaters muligheder for høje skatteindtægter. I dette 
kapitel ses der på, hvordan de tre velfærdsstater har forsøgt at balancere 
dilemmaerne i skattepolitikken. 

Nordvesteuropa
8. Skatterne i
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Skatter og afgifter er defineret som obligatoriske be-
talinger fra private til det offentlige, der ikke direkte 
modsvares af en modydelse. Finansieringen af vel-
færdsstatens gratisydelser samt overførselsindkom-
ster sker gennem skatter og afgifter. 

I dette kapitel vil sammensætningen og niveauet 
af forskellige typer af skatter og afgifter blive sam-
menlignet i de tre lande. Ved sammenligningen vil 
der blive brugt få, men centrale mål for skatteniveau, 
skattesammensætning og skatten på den sidst tjente 
krone, dvs. marginalskatten. 

Disse sammenligninger skal tages med det store 
forbehold, at sammenligninger af skatter og afgifter på 
tværs af lande er langt vanskeligere end at sammenligne 
mange andre forhold. Det skyldes, at skattesystemet 
er komplekst med forskellige typer af skatter og afgif-
ter, forskellige satser, forskellige fradragsmuligheder, 
og i forskellig grad sambeskatning mellem ægtefæller 
og fradrag for underhold af børn. Dertil kommer, at de 
forskellige dele af skattesystemet påvirker hinanden 
på en måde, der gør det vanskeligt at sammenligne 
skatteniveau og enkelte dele af skattesystemet.

Et problem ved sammenligning på tværs af lande 
er, at sammensætning af skatter og afgifter er meget 
forskellig. I alle tre lande udgør skatter af arbejdsind-
komst den største del af provenuet, men det gælder 
i særdeleshed i Danmark. I alle tre lande anvendes 
ejendomsbeskatning, men ejendomsskatter er langt 
højere i Storbritannien end i de to andre lande.

Det er også velkendt, at nogle lande i langt højere 
grad end andre anvender sociale bidrag pålagt ar-
bejdsgivere og lønmodtagere. I fx Danmark anvendes 
sådanne bidrag stort set ikke, mens de anvendes i stort 
omfang i Tyskland. Disse sociale bidrag er at betrag-
te som skatter, hvis der ikke er en direkte modydelse 
knyttet til bidraget. 

Et andet problem er, at i nogle lande er overførsels-
indkomster skattefri, mens de er skattepligtige i andre. 
I fx Danmark, hvor de fleste overførselsindkomster er 
skattepligtige, vil det tendere imod at give et højere 
skattetryk i forhold til lande, hvor overførselsindkom-
ster er skattefrie. En fordel ved en bruttoficering af 
overførselsindkomster er, at det bliver mere gennem-
skueligt, hvad størrelsen af overførselsindkomster reelt 

er i forhold til lønindkomster.
Et tredje problem er, at i lande med høje forbrugs-

afgifter vil bruttonationalproduktet (BNP) være højere 
som følge af disse afgifter, da BNP måles inklusive 
disse forbrugsafgifter. Høje forbrugsafgifter vil derfor 
tendere imod at gøre det målte skattetryk lavere i for-
hold til lande, hvor en mindre andel er forbrugsafgifter.

Et fjerde problem er, at der kan være særlige skat-
ter eller afgifter, der ikke betales af alle, idet forskelli-
ge grupper dermed oplever forskelligt skattetryk. Det 
gælder fx kirkeskatter, som er særligt høje i Tyskland, 
men som kun betales af selverklærede protestanter, 
katolikker og jøder. I Danmark betales kirkeskatter kun 
af personer, der er medlem af folkekirken. Tilsvarende 
i Storbritannien er de skotske skattesatser i indkomst-
skattesystemet lidt anderledes, end hvad der gælder i 
det øvrige Storbritannien.

Endelig er et femte problem, at skatter og afgifter 
i et enkelt år er et øjebliksbillede, der måske dækker 
over, at de i et land er for lave (eller for høje) til frem-
adrettet at finansiere de offentlige udgifter, og at det 
derfor bliver nødvendigt på et senere tidspunkt at øge 
(sænke) skatter og afgifter.

På trods af disse udfordringer vil vi i det følgende 
sammenligne forskellige dele af skatte- og afgiftssy-
stemet i de tre lande. For at opnå en høj grad af sam-
menlignelighed og for at benytte tal og sammenlignin-
ger, der er bredt anerkendt, vil vi udelukkende benytte 
data fra OECD.

8.1. Udviklingen i skattetrykket:    
Danmark i en global førerposition
Velfærdsstaten blev kraftigt udbygget fra 1960’erne 
og frem. Det, man betegner som skattetrykket, fulgte 
med i en stigende kurve. Skattetrykket fortæller, hvor 
stor en del skatter og afgifter udgør af BNP, dvs. hvor 
stor en del de udgør af samfundets værdiskabelse.

Med de forbehold, der er i forhold til at sammen-
ligne skattetryk mellem lande, illustreres udviklingen 
i skattetrykket i de tre lande i figur 8.1. I Storbritannien 
udgjorde skatterne i midten af 60’erne ca. 30 procent 
af BNP. I løbet af 70’erne steg skatterne og lå i starten 
af 80’erne på omkring 35 procent. I Danmark befandt 
skattetrykket sig på omkring 30 procent i midten af 
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60’erne, men i de følgende årtier var der en meget stor 
stigning i skattetrykket. I anden halvdel af 1980’erne 
nærmede skattetrykket sig 50 procent. I Tyskland lå 
skattetrykket på omkring 32 procent i midten af 60’er-
ne, og det var i 1980’erne vokset til ca. 36 procent. 
Tyskland har i modsætning til de to andre lande haft 
et voksende skattetryk i det seneste årti.

Ved udgangen af perioden har Danmark stadig 
det højeste skattetryk. Mere end 45 procent af vær-
diskabelsen bliver inddraget af det offentlige. Herved 
bliver skattetrykket i Danmark i den vestlige verden 
kun overgået af det franske. Det er også tydeligt, at 
i sammenligningen mellem de tre lande har tenden-
sen i starten været, at de er blevet mere forskellige 
i forhold til niveauet af skattetryk. Denne forskel har 
siden starten af firserne været forholdsvis konstant. 
Dog er der i slutningen af perioden en tendens til, at 
skattetrykket i Tyskland bevæger sig væk fra niveauet 
i Storbritannien og nærmer sig det danske.

Ved udgangen af 
perioden har Danmark 
stadig det højeste 
skattetryk. Mere 
end 45 procent af 
værdiskabelsen 
bliver inddraget af det 
offentlige.
8.2. Skatternes sammensætning
Med så højt et skattetryk, som tilfældet er i de tre lan-
de, og i særdeleshed i Danmark, har det gennem de 
seneste mange år været diskuteret, hvor stor en ne-
gativ påvirkning skatterne har på befolkningernes 
arbejdsudbud. I denne diskussion skelnes der ofte 
imellem, hvordan beskatning påvirker, hvor mange 
timer den enkelte vil arbejde, og hvordan det påvirker, 
om man i det hele taget vil være på arbejdsmarkedet.

I forhold til, om den enkelte vælger at være på ar-

bejdsmarkedet, afhænger beslutningen i høj grad af 
den gennemsnitlige beskatning af lave arbejdsindkom-
ster set i samspil med betingelserne for at opnå over-
førselsindkomster, pensioner o.lign. I forhold til, hvor 
mange timer den enkelte vil arbejde, er det til gengæld 
skatten på den sidst tjente krone, der er afgørende.1 

Beskatningen har dog ikke kun en betydning for 
størrelsen af arbejdsudbuddet, da det også kan påvirke 
kvaliteten af arbejdsudbuddet. Incitamentet til uddan-
nelse, og dermed arbejdskraftens kompetencer, kan så-
ledes påvirkes af beskatningen, idet en høj beskatning 
betyder, at en stor andel af den ekstra indkomst, man 
kan få som følge af uddannelse, vil gå til det offentlige. 
Arbejdsudbuddet og kvaliteten af dette kan med andre 
ord blive mindre som følge af skatter på et højt niveau.

Ifølge økonomisk teori er det den samlede skatte-
kile, dvs. summen af indkomstskat, sociale bidrag og 
indirekte skatter, der er afgørende for skatternes for-
vridende effekt på de økonomiske beslutninger. Sam-
mensætningen af skatterne kan dog have betydning 
for, hvor stor en andel af beskatningen der pålægges 
forskellige grupper i samfundet, og dermed også den 
forvridende effekt af beskatningen, idet indkomstskatter 
pålægges forskellige typer af indkomster med forskellig 
beskatningsgrad. Skat på lønindkomst påvirker såle-
des direkte beslutningen om, hvor meget den enkelte 
ønsker at arbejde, og skat på kapitalafkast, hvor me-
get og i hvilket land virksomheder ønsker at investere. 

I figur 8.2 er det vist, hvordan udviklingen har været 
i indkomstskatternes andel af de samlede skatter. Som 
sammenligningsgrundlag er indlagt udviklingen i OE-
CD-gennemsnittet. Det ses, at siden 1980 har Danmark 
haft en voksende andel af skatterne, der er indkomstskat-
ter, mens de to andre lande har haft en mere konstant 
andel. I 1980 har Danmark og Storbritannien ca. den 
samme andel, der er indkomstskatter, mens Danmark 
over tiden bevæger sig nærmere den tyske andel.

Fordelingen af skatteindtægterne i 2019 fremgår 
mere detaljeret af figur 8.3. Det ses, at Storbritannien i 
mindre grad end de to andre lande benytter indkomst-
skatter, men til gengæld i langt højere grad anvender 
ejendomsskatter. Danmark og Tyskland benytter ind-
komstskatter (inklusive sociale bidrag) i lidt større om-
fang end gennemsnittet af OECD-landene.

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   175115830_velfaerdsstat_r2_.indd   175 13/05/2022   13.3413/05/2022   13.34



176

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

Danmark Storbritannien Tyskland OECD

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%
19

65
19

67
19

69
19

71
19

73
19

75
19

77
19

79
19

81
19

83
19

85
19

87
19

89
19

91
19

93
19

95
19

97
19

99
20

01
20

03
20

05
20

07
20

09
20

11
20

13
20

15
20

17
20

19

Danmark Storbritannien Tyskland

Figur 8.1. Skattetryk, 1965-2019

Figur 8.2. Indkomstskatters andel af skatterne, 1965-2019

Note: Indkomstskatten dækker over beskatning af alle indkomster, profitter og kapitalgevinster fra både personer og virksomheder. Hertil er tillagt de 
tvungne sociale bidrag, der fylder relativt meget i tysk og britisk beskatning, se fig. 8.3. Databrud for Tyskland i 1991, hvor Vest- og Østtyskland sam-
les. Flere af OECD’s lande har ikke tal for 2019, og serien stopper derfor i 2018.
Kilde: OECD.

Note: Databrud for Tyskland i 1991 ved samlingen af Vest- og Østtyskland. 2019-tal er estimerede.
Kilde: OECD.

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   176115830_velfaerdsstat_r2_.indd   176 13/05/2022   13.3413/05/2022   13.34



177

SKATTERNE I  NORDVESTEUROPA

8.3. Skatten på den sidst tjente krone
Af hensyn til fordelingen af forbrugsmuligheder er 
skatten på den sidst tjente krone i de fleste skattesy-
stemer voksende med indkomsten. For 2019 viser fi-
gur 8.4 den såkaldte marginalskat for forskellige ind-
komstniveauer i de tre lande samt gennemsnittet for 
OECD-landene. 

De tre indkomstniveauer er en relativt lav indkomst, 
svarende til 67 procent af gennemsnitsindkomsten, en 
mellemindkomst svarende til gennemsnitsindkomsten 
og en høj indkomst svarende til 167 procent af gen-
nemsnitsindkomsten. Da man i de tre lande i forskellig 
grad anvender sociale bidrag betalt af virksomheden, 
er marginalskatten defineret som den marginale ”skat-
tekile”. Skattekilen er forskellen mellem det beløb, som 
arbejdsgiveren betaler, og det beløb, som lønmodta-
geren modtager i procent af det beløb, arbejdsgive-
ren betaler. En skattekile på fx 50 procent betyder så-
ledes, at lønmodtageren kun modtager halvdelen af 
det, som virksomheden betaler – den anden halvdel 
går til det offentlige.

Det ses, at Tyskland har højere marginalskatter end 
de to andre lande, for så vidt angår lav- og mellem-
indkomster. Til gengæld har Danmark den højeste 
marginalskat for de høje indkomster. Marginalskatter-
ne i Danmark og Storbritannien er ret ens, bortset fra 
de høje indkomster. Høje marginalskatter på de høje 
indkomster er med til at sikre, at de bredeste skuldre 
bidrager mest til fællesskabet – ikke bare i beløb, men 
også i andel af indkomsten. På den anden side har 
høje marginalskatter også en relativt stor forvridende 
effekt i forhold til velstandsudvikling, idet de kan være 
afgørende for, hvor mange timer den enkelte vælger 
at arbejde.

Det store fokus på de negative incitamentseffekter 
af høje marginalskatter har ikke mindst i Danmark ført 
til en række skattereformer med det formål at sænke 
skatten på den sidst tjente krone. I figur 8.5-8.6 er vist 
udviklingen i marginalskatterne i de tre lande siden 
årtusindskiftet, hvor det fremgår, at der har været en 
tendens til faldende marginalskatter i Danmark og 
Tyskland, mens niveauerne har været mere konstan-
te i Storbritannien. Det betyder overordnet set, at der 
har været en tendens til, at marginalskatterne i de tre 

lande er blevet mere ensartede.
Hvor marginalskatternes størrelse i høj grad er 

relateret til, hvor mange timer den enkelte vælger at 
arbejde, er gennemsnitsskatter mere direkte relateret 
til, om det i det hele taget kan betale sig at arbejde.

Gennemsnitsskatter og marginalskatter er natur-
ligvis tæt relaterede, idet høje og voksende marginal-
skatter vil tendere imod, at de høje indkomster betaler 
de højeste gennemsnitsskatter. Fradragsmuligheder 
og andre forhold i skattesystemet gør dog, at sam-
menhængen langtfra er entydig. I figur 8.7 vises der-
for gennemsnitsskatterne for de tre lande samt for 
OECD-gennemsnittet, målt som den gennemsnitlige 
skattekile ved forskellige indkomstniveauer. Ved alle tre 
niveauer af indkomster ligger Tyskland højest, mens 
Storbritannien ligger lavest. Danmark ligger imellem 
de to andre lande og på niveau med det, der gælder 
for gennemsnittet af OECD-lande.

Tyskland har højere 
marginalskatter end 
de to andre lande, for 
så vidt angår lav- og 
mellemindkomster.
8.4.  Andre skatter og afgifter
Beskatning af personlige indkomster er klart den vig-
tigste beskatningskilde, men der er også skatter, der 
pålægges virksomheder. En virksomhedsskat, der ofte 
er stort fokus på, er selskabsskatten.2 Det særlige ved 
selskabsskatten er, at den er kildebaseret, og dermed 
beskattes i princippet alle virksomheder, der opererer 
i et land, uafhængigt af, om virksomhederne ejes af 
personer med bopæl i landet eller ej. Det gør, at virk-
somhedernes lokalisering kan være følsom overfor 
størrelsen af selskabsskatten, idet virksomhederne kan 
flytte til lande med en lav beskatning, uden at ejerne 
behøver at flytte med.  Der bliver dermed en direkte 
konkurrence imellem lande om at have lave selskabs-
skatter for at tiltrække virksomheder fra andre lande. I 
figur 8.8 vises udviklingen i selskabsskattesatsen i de 
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tre lande samt gennemsnittet for EU-lande.
I alle tre lande har der været en tendens til fal-

dende selskabsskatter, ligesom der generelt set har 
været en tendens til fald i de fleste lande. I figuren er 
vist udviklingen i EU-gennemsnittet, men en helt til-
svarende udvikling ses i OECD-gennemsnittet. Blandt 
de tre lande, vi har fokus på, er det i Tyskland, at der 
har været det største fald, hvorimod Danmark er det 
land, hvor tendensen til fald har været mindst udtalt. 
Det er også bemærkelsesværdigt, at det tyske niveau 
starter ud langt over det, der gælder i de øvrige lande. 
Set over hele den betragtede periode har der været 
en klar tendens til, at niveauet af selskabsskatterne er 
blevet mere ensartet.

I alle tre lande 
har der været en 
tendens til faldende 
selskabsskatter, 
ligesom der generelt set 
har været en tendens til 
fald i de fleste lande.

Selve selskabsskattesatsen er kun et element i 
vurderingen af selskabsskattens betydning. Hvordan 
virksomhedernes overskud i forhold til beskatning op-
gøres (dvs. skattebasen), og virksomhedernes reaktion 
på selskabsskatterne vil have afgørende betydning for 
det skatteprovenu, der realiseres. 

I figur 8.9 vises udviklingen i provenuet fra sel-
skabsbeskatning som procent af BNP. Det fremgår, at 
på trods af det fald, der har været i selskabsskattesat-
serne, har der ikke været samme tendens til et fald i 
provenuet. For Danmarks vedkommende har der om-
vendt været en tendens til et voksende skatteprovenu 
fra selskabsbeskatning. 

I modsætning til selskabsskatter er ejendomsskatter 
karakteriseret ved, at de pålægges noget meget im-
mobilt. Når først en ejendom er bygget, kan den ikke 
flyttes som respons på en høj ejendomsbeskatning. 

Blandt økonomer er ejendomsskatter derfor ofte frem-
hævet som en relativt attraktiv beskatning, hvis man 
ønsker at undgå de forvridningsomkostninger, der er 
ved arbejdsindkomstbeskatning og selskabsbeskatning. 

De tre lande udnytter i meget forskellig grad ejen-
domsskatter til at skaffe skatteprovenu. Storbritannien 
er således det land i OECD, hvor provenuet fra ejen-
domsskatter er højest i forhold til BNP, mens Tyskland 
ligger i bunden. I figur 8.10 er vist udviklingen siden 
1965 i provenuet fra ejendomsskatter i de tre lande 
og for OECD-gennemsnittet. Det er bemærkelsesvær-
digt, men i overensstemmelse med det attraktive i at 
beskatte noget immobilt i en globaliseret verden, at 
ejendomsskatternes andel af BNP er svagt voksende 
i alle tre lande. Det bemærkelsesværdige knæk, der er 
i Storbritannien omkring 1990, skyldes en omlægning 
af deres beskatningssystem for boliger. 

Storbritannien er 
således det land i 
OECD, hvor provenuet 
fra ejendomsskatter er 
højest i forhold til BNP, 
mens Tyskland ligger i 
bunden.

Det sidste fra skatte- og afgiftssystemet, der kort 
skal omtales, er afgifter på varer og tjenester. Disse 
afgifter består af bl.a. moms, men også af afgifter på 
særlige varer og tjenester. 

Udover forskelle i momssatsen er der mange andre 
forskelle i beskatning af specifikke varer og tjenester. 
I figur 8.11 vises udviklingen i niveauet af de samlede 
forbrugsafgifter i forhold til BNP. Danmark skiller sig 
her ud fra de andre lande ved, at niveauet af forbrugs-
afgifterne er kraftigt stigende i 1960’erne og 70’erne. 
Efter 1980 er niveauerne ret konstante i de tre lande 
og i OECD som helhed, men Danmark skiller sig ud 
med et ret højt niveau. 

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   178115830_velfaerdsstat_r2_.indd   178 13/05/2022   13.3513/05/2022   13.35



179

SKATTERNE I  NORDVESTEUROPA

34%

33%

35%

65%

26%

38%

20% 12%

33%

27%

33%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OECD

Tyskland

Storbritannien

Danmark

Indkomster, profitter og kapitalgevinster Sociale bidrag
Ejendomme Varer og tjenester
Løn og arbejdsstyrke Andre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

OECD

Tyskland

Storbritannien

Danmark

OECD

Tyskland

Storbritannien

Danmark

OECD

Tyskland

Storbritannien

Danmark

16
7%

 a
f

ge
nn

em
sn

itl
ig

in
dk

om
st

10
0%

 a
f

ge
nn

em
sn

itl
ig

in
dk

om
st

67
%

 a
f

ge
nn

em
sn

itl
ig

in
dk

om
st

Figur 8.3. Fordelingen af skatteindtægterne, 2019

Note: 2018 for OECD. De tre landes tal er estimerede. 
Kilde: OECD.

Figur 8.4. Marginale skattekiler for forskellige indkomstgrupper, 2019

Note: Her anvendes OECD’s definition af den marginale skattekile for en enlig voksen uden børn.
Kilde: OECD.
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Figur 8.5. Marginale skattekiler ved en indkomst på 67 % af den nationale gennemsnitsindkomst, 2000-2019

Note: Her anvendes OECD’s definition af den marginale skattekile for en enlig voksen uden børn.
Kilde: OECD.

Note: Her anvendes OECD’s definition af den marginale skattekile for en enlig voksen uden børn.
Kilde: OECD.

Figur 8.6. Marginale skattekiler ved en indkomst på 167 % af den nationale 
gennemsnitsindkomst, 2000-2019
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Figur 8.7. Gennemsnitlige skattekiler for forskellige indkomstgrupper, 2019

Note: Her anvendes OECD’s definition af den marginale skattekile for en enlig voksen uden børn.
Kilde: OECD.

Figur 8.8. Selskabsskattesatser, 1995-2020

Kilde: EU-Kommissionen.
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Figur 8.9. Selskabsskatteprovenu som procent af BNP, 1965-2018

Note: Tyskland er Vesttyskland før 1991, databrud ved samling. Flere af OECD’s lande har ikke tal for 2019, og 
serien stopper derfor året før. 2019-tal er estimerede.
Kilde: OECD.

Figur 8.10. Ejendomsskatter som procent af BNP, 1965-2019

Note: Tyskland er Vesttyskland før 1991, databrud ved samling. Flere af OECD’s lande har ikke tal for 2019, og serien stopper derfor året før. 2019-tal er 
estimerede. OECD’s stigning i 2016, og fald derefter, skyldes Island, hvor ejendomsskatteindbetalingen steg med 1100 % ifht. året før. Det skete som følge 
af ekstraordinære stabilitetsindbetalinger fra banker under opløsning.
Kilde: OECD.
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Figur 8.11. Forbrugsafgifter som procent af BNP, 1965-2019

Note: Tyskland er Vesttyskland før 1991, databrud ved samling. Flere af OECD’s lande har ikke tal for 2019, og serien stopper derfor året før. 
2019-tal er estimerede.
Kilde: OECD.
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8.5.  Hvor meget skat unddrages    
i de tre lande?
Et er skatternes formelle niveau. Noget andet er, hvor 
meget der unddrages skattevæsenets opkrævning 
af skatter i form af skattesnyd. Et mål for dette er det 
såkaldte skattegab, der angiver, hvor meget der skul-
le have været beskattet, men ikke bliver det, set i for-
hold til BNP.

En analyse for alle EU-28-landene peger på et skat-
tegab i Danmark på 3,4 procent af BNP som et gen-
nemsnit for årene 2011-2014.3 For Tyskland beregnes 
skattegabet til 6,3 procent af BNP, mens niveauet er 
nede på 3,3 procent i Storbritannien. For alle tre lan-
de ligger niveauet under EU-gennemsnittet på 10,7 
procent af BNP.4

Detaljerede analyser for Danmark har vist, at skatte-
gabet er faldet, lige siden indkomstbeskatningen blev 
indført i 1903, og et niveau omkring 3 procent må da 
også karakteriseres som beskedent.5 Baggrunden er 
oplysningspligten for de instanser, der udbetaler pen-
ge til borgerne og en vidtgående digital registrering. 

8.6. Sammenfatning
Fra begyndelsen af 1960’erne og frem til midten af 
1980’erne har der i Danmark været et stærkt voksen-
de skattetryk, som ikke i nært samme omfang genfin-
des i Tyskland og Storbritannien. Skattetrykket har til 
gengæld været ret konstant i Danmark siden midten 
af 80’erne, hvorimod der i de seneste ti år har været 
en tendens til et voksende skattetryk i Tyskland.

I Danmark og Tyskland er marginalskatterne på 
arbejdsindkomst højere end i Storbritannien. Der har 
dog været en tendens til, at denne forskel er blevet 
mindre over tiden. Et andet område, hvor beskatningen 
er blevet mere ensartet, er i forhold til selskabsskatter, 
hvor alle tre lade har haft faldende satser, men især 
i Tyskland, der som udgangspunkt har haft markant 
højere satser end de to andre lande.

En årsag til de faldende selskabsskatter er formo-
dentlig en voksende mobilitet af kapital i en mere glo-
baliseret verden. Hvis virksomheder bliver for utilfred-
se med beskatningen i et land, har de fået forbedrede 
muligheder for at flytte til et andet land.

Noter
1 Det er teoretisk set ikke entydigt, hvorvidt en højere beskatning 

af den sidst tjente krone øger eller mindsker arbejdsudbuddet. 
På den ene side giver en højere skat en mindre gevinst ved at 
arbejde, hvilket isoleret set forventes at mindske arbejdsudbud-
det (dette kaldes også for substitutionseffekten). Til gengæld 
vil en højere skat mindske indkomsten efter skat, hvilket kan 
tilskynde til at arbejde mere for at modgå dette indkomstfald 
(dette kaldes også for indkomsteffekten).  Empiriske studier 
for Danmark peger dog i retning af, at en højere marginal skat 
betyder, at folk arbejder mindre (dvs. substitutionseffekten er 
dominerende), se fx Kleven og Schultz (2014).

2 Ud over selskabsskat beskattes afkast i virksomheder også i 
den personlige indkomst i form af skat på dividende og kapi-
talgevinster.

3 Raczkowski (2015).
4 Der er tale om et uvejet gennemsnit.
5 Mogensen (2003a).
6 Undersøgelser viser, at selvstændige virksomhedsejere stadig 

har et frirum mht. skatteunddragelse, jf. Kleven m.fl. (2010).
7 Andersen m.fl. (2017).
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Fælles for alle skatter i det moderne demokratiske 
samfund er, at det er politikerne, der udskriver dem. 
Vi kan også udtrykke det på den måde, at skatter 
er ydelser, som fællesskabet pålægger den enkel-
te 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 den fælles pengekasse. Denne kasse betaler 
så for de opgaver, som politikerne på samfundets 
vegne pålægger den offentlige sektor.

Skatter og afgifter kan anvendes med et adfærds-
regulerende sigte, fx miljøafgifter, der skal begrænse 
forbruget af en række miljøbelastende stoffer, men de 
har også en begrænsende effekt på arbejdsudbuddet. 
Det har derfor tidligt været en afvejning blandt politi-
kere, hvor langt man kan gå med at hæve skatterne.

Globalt set ligger skatterne i specielt Danmark i 
den absolut høje ende, og næsten alle arbejdsind-
komster registreres af skattevæsenet. En mulighed 
for at undgå skatter er dog gennem sort arbejde, 
hvor fx håndværkeren og kunden så at sige deler 

gevinsten ved ikke at oplyse om arbejdsforholdet 
til skattemyndighederne.6 

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed udgav 
i 2018 en oversigt over niveauet i en række euro-
pæiske lande, herunder Danmark, Storbritannien 
og Tyskland.7 Grundlaget for sammenligningen var 
interviewundersøgelser gennemført i de tre lande 
med den samme definition af sort arbejde, med 
nogenlunde ens spørgsmål og en identisk metode. 

I Danmark var der i 2017 omkring 20 procent af 
borgerne, der arbejdede sort med et ugentligt timetal 
på knap fire en halv time. Dette gennemsnit var dog 
betinget af forholdsvis få observationer med meget 
høje værdier. Tages disse ud af beregningerne, lå ni-
veauet omkring to en halv time, hvilket er på niveau 
med det, der er fundet ved tidligere undersøgelser 
fra årene op til 2017. Da deltagelsesfrekvensen til-
bage i 2008 lå omkring 25 procent, er der noget, der 
tyder på, at det sorte arbejde i Danmark er på et vist 
(begrænset) tilbagetog. Alligevel ligger danskerne i 
toppen, når man sammenligner udbredelsen af sort 
arbejde med udbredelsen i Storbritannien og Tyskland. 

I Storbritannien er det færre aktiviteter, der klassi-
ficeres som sort arbejde. Det kan være en forklaring 
på, at deltagelsen er lavere end i Danmark, langt la-
vere. En survey fra de engelske skattemyndigheder 
fra 2015 fandt, at 4 procent af befolkningen havde 
udført arbejde i den skjulte økonomi indenfor de 
seneste 12 måneder. 

Der findes sammenlignelige data for Tyskland frem 
gennem 00’erne. Gennem disse surveys afdækkes en 
deltagelsesfrekvens i intervallet fra 6 til 14 procent 
med de fleste resultater omkring 10 procent. Gen-
nem alle surveys findes et mønster, hvor mænd er 
ca. dobbelt så aktive, målt på deltagelsesfrekvensen, 
som kvinder. En del af forklaringen på denne forskel 
er, at mænd i højere grad arbejder i brancher, hvor 
sort arbejde er udbredt – fx blandt håndværkere.

Sådan defineres skat
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Et højt uddannelsesniveau er en afgørende forudsætning for de 
nordvesteuropæiske velfærdsstaters succes med at skabe velstand, 
ligesom en udligning af befolkningens kvalifikationer bidrager til at 
mindske uligheden. Et vigtigt spørgsmål er dog, om de tre lande har 
nået et mætningspunkt i forhold til ad denne vej at øge velstanden. 
I dette kapitel gøres der status for uddannelsesniveauet, og om der er 
tegn på, at niveauet er stagneret.

uddannelsesniveau
og voksende 

9. Et højt
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Siden 1960’erne er det under forskellige tilgange til 
uddannelse i de tre lande gået fremad med befolk-
ningernes uddannelsesniveau. Sammensætningen af 
uddannelseskompetencer har i takt med samfunds-
udviklingen ændret sig over tid. 

9.1. Udgifter til uddannelse
Bag udviklingen mod en stadigt mere kvalificeret be-
folkning ligger massive offentlige investeringer i ud-
dannelse, hvilket er et karaktertræk ved vestlige vel-
færdsstater, idet uddannelse overvejende er en offent-
lig eller offentligt finansieret virksomhed.1 

Netop uddannelse er da også den offentlige in-
vestering, der giver det mest sikre og forudsigelige 
økonomiske afkast. Høje investeringer i uddannelse 
er således den vigtigste forudsætning for de vestlige 
landes position blandt de rigeste lande i verden.2 Ud-
dannelse øger arbejdsstyrkens produktivitet, og et øget 
uddannelsesniveau er derved også et af midlerne til at 
kompensere for den ændrede demografi med relativt 
flere ældre i befolkningen.

Netop uddannelse er 
da også den offentlige 
investering, der 
giver det mest sikre 
og forudsigelige 
økonomiske afkast.

Tyske elever bliver delt i grundskolen, hvor deres 
skoleresultater afgør, om de kommer på gymnasiet 
eller en mere teknisk-orienteret gren af det tyske sko-
levæsen. Det tyske skolesystem antages at være det, 
som fastholder flest elever i deres sociale status, idet 
der i så tidlig en alder er flere sociale elementer, som 
har indflydelse på elevernes præstation i skolen, bl.a. 
forældrenes sociale ressourcer. Det må siges at være 
noget af en kontrast til den danske folkeskole, som jo 
netop styres af tanken om, at alle skal have en chan-
ce, og hvor man prøver at kompensere for elementer 
af social herkomst.

Alle tre lande ekspanderede det offentlige budget 
på uddannelse i velfærdsstatens formative år. Figur 
9.1 viser den efterfølgende udvikling fra midten af 
1990’erne til i dag i faste 2015-dollars, dvs. at figurens 
oplysninger er renset for inflation. Data er desuden 
købekraftskorrigerede, så vægten af de offentlige ud-
gifter pr. indbygger til uddannelse umiddelbart kan 
sammenlignes.

Danmark har gennem hele perioden det højeste 
offentlige forbrug på uddannelse, der stiger fra 2.500 
2015-dollars til knap 3.500 dollars pr. indbygger. Stor-
britannien har høje stigningstakter under New Labour, 
der i valgkampe prioriterede uddannelse højt som et 
af midlerne til at tilnærme sig middelklassevælgere.3 
Efter finanskrisen er de britiske investeringer i ud-
dannelse faldende for at ende på ca. 2.100 dollars pr. 
indbygger i 2019, hvilket stort set er identisk med ni-
veauet i Tyskland og EU-gennemsnittet. Tyskland har 
en ubrudt stigning, men ligesom Storbritannien fra et 
niveau markant under det danske.

Figur 9.2 viser det offentlige forbrug på uddannel-
se som andel af BNP i perioden fra 1995 til 2019. Der 
synes at have indtruffet et mætningspunkt relativt til 
BNP i alle tre lande, idet forbruget i slutåret stort set 
modsvarer andelen af BNP i 1995. Kurven viser igen 
øgede britiske investeringer relativt til BNP under New 
Labour, der trappes ned efter finanskrisen. 

Især Tyskland har et meget stabilt forbrug på uddan-
nelse relativt til BNP, og kurven for Tyskland ligger stort 
set fladt. Igen ligger Danmark højest med et markant 
højere forbrug i forhold til Tyskland, der ligger under 
EU-gennemsnittet relativt til BNP. Ved tolkningen skal 
det naturligvis indgå, at BNP er steget kraftigt i alle tre 
lande, dvs. at de absolutte investeringer i uddannelse 
reelt har været kraftigt stigende.

I tilknytning til de stigende investeringer, som de 
afspejles i figur 9.1-9.2, er spørgsmålet imidlertid, 
om velfungerende og ambitiøse velfærdssamfund i 
Nordvesteuropa reelt er ved at nå et mætningspunkt 
i forbruget af ressourcer på uddannelse? 

Sandsynligvis ikke. En analyse fra ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed fra 2018 viser eksempelvis 
betydelige samfundsøkonomiske gevinster i Danmark 
ved yderligere investeringer i uddannelse.4 

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   190115830_velfaerdsstat_r2_.indd   190 13/05/2022   13.3513/05/2022   13.35



191

ET HØJT OG VOKSENDE UDDANNELSESNIVEAU

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Danmark Storbritannien Tyskland EU-28

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Danmark Storbritannien Tyskland EU-28

Figur 9.1. Offentligt forbrug på uddannelse pr. indbygger, købekraftskorrigerede 2015-dollars, 1995-2019

Kilde: OECD, Eurostat.

Figur 9.2. Offentligt forbrug på uddannelse i procent af BNP, 1995-2019

Kilde: Eurostat.
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Samtidig er uddannelsesområdet det område med 
nogle af de største markedsimperfektioner. Med det-
te menes, at hvis det alene var et marked, der skulle 
forestå uddannelse, ville en række usikkerheder ved 
afkastet af uddannelse begrænse det optimale ud-
dannelsesniveau i befolkningen. Mange ville afstå fra 
uddannelse af usikkerhed overfor det endelige afkast 
af så stor en investering, og øgede sociale barrierer 
ville afskære store dele af den kompetente ungdom 
fra at give sig i kast med en uddannelse.5 

I en anden analyse fra ROCKWOOL Fondens Forsk-
ningsenhed fra 2019 fremgår det også, at den tekno-
logiske udvikling med uformindsket styrke bidrager til 
at øge efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft.6 
Endelig er et bredt uddannelsesløft med til at mindske 
de sociale uligheder i befolkningen.7

Den teknologiske 
udvikling bidrager med 
uformindsket styrke til 
at øge efterspørgslen 
efter højtuddannet 
arbejdskraft.
9.2. Andelen af elever i privatskoler
Den danske folkeskole er siden forrige århundrede-
skifte fulgt med stor opmærksomhed af politikerne og 
løbende reformeret og moderniseret.8 Alligevel har 
Danmark en afvigende høj andel af elever i de skole-
pligtige aldre i privatskoler, fremgår det af figur 9.3, der 
viser udviklingen fra 2007 til 2019. Det skal ses i for-
længelse af traditionen med efterskole i 9. klasse og 
en i øvrigt lang historisk tradition for friskoler. 

Andelen i Tyskland er omkring det halve, og an-
delen i England ligger endnu lavere på vej ned mod 
et niveau, hvor kun en ud af 20 engelske elever går i 
privatskole. Figurens data for de tre lande er dog ikke 
helt sammenlignelige, idet det engelske niveau ved 
fuldt sammenlignelige data formentligt ville hæves.

Der er betydelige vanskeligheder ved at sammen-

ligne udgiften ved at have et barn i privatskole mellem 
de tre lande. Det er alligevel forsøgt i figur 9.4, der viser 
situationen i 2015. Kost- og efterskoler er udeladt af 
beregningen, der fokuserer på private alternativer til 
det, der svarer til folkeskolen i Danmark. 

Det fremgår af figuren, at det er langt dyrere at have 
et barn i privatskole i Storbritannien. De høje udgifter 
til privatskole i Storbritannien peger på et fortsat tve-
delt uddannelsessystem med offentlige skoler overfor 
elitære privatskoler, hvortil adgangen er begrænset til 
de allerhøjeste sociale lag. Ambitionen om, at børn fra 
forskellige sociale lag skal mødes i en fælles grundsko-
le, er således ikke en ambition i et privatskolesystem 
med monetære adgangskrav af de britiske dimensioner.

De høje udgifter 
til privatskole i 
Storbritannien peger 
på et fortsat tvedelt 
uddannelsessystem 
med elitære privatskoler 
overfor de offentlige 
skoler.
9.3. Flere med en uddannelse    
udover folkeskolen
Uddannelsestilvæksten siden 1970’erne kan illustreres 
med figur 9.5. Figuren viser således andelen i 2019 i 
forskellige aldersgrupper, der har folkeskolen som hø-
jeste uddannelsesniveau. Ved at betragte forskellige 
aldersgruppers niveau til og med de 55-64-årige får 
vi netop et billede af udviklingen fra ca. 1970 til i dag.

I Danmark er der i 2019 knap 18 procent af de 
25-34-årige, der alene har en folkeskoleuddannelse 
bag sig mod knap 25 procent i den ældste aldersgrup-
pe. I Storbritannien er tidsforskellen mere udtalt, idet 
landet på dette punkt har indhentet et uddannelsesef-
terslæb i forhold til Danmark og Tyskland. I den yngste 
aldersgruppe er det 15 procent mod 27 procent i den 
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Figur 9.3. Andel elever i den undervisningspligtige alder, der går i privatskole, Danmark og Tyskland 
og England, 2007-2019

Note: Private skoler dækker for Danmark friskoler, privatskoler og efterskoler til og med 9. klasse. For Tyskland dækker privatskoler skoler, der er private 
(regionsvarierende definition), der kan fungere som erstatning for en offentlig skole i forhold til undervisningspligten. Som følge af forskelle i det britiske 
undervisningssystem er der kun data for England.
Kilde: Danmarks Statistik, ONS og Destatis.

Figur 9.4. Pris for at gå i privatskole, Danmark, Tyskland og Storbritannien, 2015, kr.

Note: Tyskland dækker 2016. De forskellige tal er ikke helt sammenlignelige, idet forskellige skoletyper indgår. Til sammenligning kan det oplyses, at en 
dagelev på Herlufsholm Skole og Kostskole koster omkring 60.000 kr. årligt. 
Kilde: Undervisningsministeriet, Independent School Council, Destatis, Poundsterlinglive.com og ECB.
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ældste aldersgruppe, der alene har opnået en folke-
skolelignende uddannelse.

Kun i Tyskland ses den samme andel i de forskelli-
ge aldersgrupper, idet mellem 13 og 14 procent i alle 
aldersgrupper alene har en folkeskolelignende ud-
dannelse bag sig. Denne permanens på et lavt niveau 
mellem aldersgrupperne afspejler i stor udstrækning 
den vægt, det tyske uddannelsessystem tidligt har 
lagt på faglærte uddannelser til meget store grupper 
i befolkningen. Fokus i systemet har været på senere 
ansættelse i den tyske industri. Temaet uddybes i de 
følgende afsnit.

9.4. Udviklingen i andelen med en  
kompetencegivende uddannelse
Figurerne 9.6-9.8 viser andelen i 2019 i forskellige al-
dersgrupper, der har en erhvervskompetencegivende 
uddannelse. Det være sig i form af en erhvervsfaglig 
eller en videregående uddannelse. 

De største forskelle mellem de tre lande ses for al-
dersgrupperne over 45 år, hvor de høje andele i Tysk-
land er betinget af høje andele med en erhvervsfaglig 
uddannelse. Blandt de 55-64-årige tyskere er der lige 
knap 60 procent med en erhvervsfaglig uddannelse. 
Med det videregående niveau indregnet giver det en 
samlet andel på 80 eller godt 80 procent med en kom-
petencegivende uddannelse for samtlige aldersgrupper 
i Tyskland. Selv blandt den yngste aldersgruppe er der 
over 45 procent, der har en faglig baggrund med fokus 
på ansættelse i industrien. Andelen med en videregå-
ende uddannelse er dog steget i takt med ændrede 
kvalifikationsbehov, så den yngste tyske aldersgruppe 
har knap 35 procent med en videregående uddannelse.

I Danmark ligger den ældste gruppe med en kom-
petencegivende uddannelse klart under niveauet for 
den ældste aldersgruppe i Tyskland, hvilket skal ses i 
sammenhæng med en lavere andel med en faglært ud-
dannelse. Andelen med faglært uddannelse i Danmark 
falder yderligere fra 40 procent blandt de 55-64-årige 
til 25 procent i den yngste aldersgruppe, hvilket aktua-
liserer den igangværende debat om mangel på faglært 
arbejdskraft i de kommende år.9

Andelen blandt de 55-64-årige briter med en kom-
petencegivende uddannelse er den laveste. For Stor-

britannien ser vi imidlertid også for de kompetence-
givende uddannelsers vedkommende en indhentning 
af det efterslæb, der var gældende for de ældste al-
dersgrupper relativt til Danmark og Tyskland. Vægten 
ligger på videregående uddannelser. I 1960’erne var 
der ellers en livlig debat i Storbritannien med kritik af 
en skæv uddannelsessammensætning med alt for 
lidt vægt på faglærte uddannelsers betydning for en 
levedygtig industri. Skævvridningen manifesterer sig 
markant i figuren for den ældste aldersgruppe. Men 
trods debattens intensitet er andelen med en faglært 
uddannelse begrænset til under 20 procent i alle al-
dersgrupperne.10 

Forskellen mellem især britisk og tysk uddannel-
sespolitik for de erhvervsfaglige uddannelser slår fort-
sat igennem i ressourceallokeringen. I 2017 kostede 
en fuldtids erhvervsfaglig studerende i Tyskland knap 
18.000 dollars. En britisk kostede knap 9.000. Beløbene 
er købekraftskorrigerede, så beløbene kan umiddelbart 
sammenlignes.11

Blandt de 55-64-årige 
tyskere er der lige 
knap 60 procent med 
en erhvervsfaglig 
uddannelse.

Af figur 9.9 fremgår det, at der på trods af det ge-
nerelt høje uddannelsesniveau er en betydelig rest-
gruppe, der ikke har opnået en kompetencegivende 
uddannelse. Denne restgruppe på mellem 18 og 34 
procent af de 25-64-årige kan have svært ved at etab-
lere en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket igen 
kan være et problem for velfærdsstatens langsigtede 
bæredygtighed og demokratiske legitimitet. 

Ufaglærte har i stigende grad vanskeligheder på et 
arbejdsmarked, der primært efterspørger uddannet, 
gerne højtuddannet arbejdskraft. Omvendt tiltrækker 
en stor veluddannet arbejdsstyrke internationale virk-
somheder, der efterspørger denne type af arbejdskraft.12 
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Figur 9.5. Andelen i pct. af hver aldersgruppe, der ikke har et højere uddannelsesniveau 
end folkeskolen, 2019

Note: Tallene for Storbritannien og Tyskland angiver andele for uddannelsesniveau svarende til folkeskolen i Danmark.
Kilde: OECD.

Figur 9.6. Andelen i pct. af hver aldersgruppe, der har taget en er-
hvervsfaglig eller videregående uddannelse, Danmark, 2019

Kilde: OECD.
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Figur 9.7. Andelen i pct. af hver aldersgruppe, der har taget en erhvervsfaglig eller videregående 
uddannelse, Storbritannien, 2019

Figur 9.8. Andelen i pct. af hver aldersgruppe, der har taget en erhvervsfaglig eller videregående 
uddannelse, Tyskland, 2019

Kilde: OECD.
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Figur 9.9. Andelen af 25-64-årige med en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse i de tre lande, 
2019

Figur 9.10. Andelen af 25-64-årige, fordelt på videregående uddannelsesniveauer, 2019

Kilde: OECD.

Kilde: OECD.
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Ufaglærte har i stigende 
grad vanskeligheder på 
et arbejdsmarked, der 
primært efterspørger 
uddannet, gerne 
højtuddannet 
arbejdskraft.

Figuren viser også de ret markante forskelle med 
hensyn til andelen af den erhvervsaktive befolkning i 
de tre lande, der er i besiddelse af en erhvervskom-
petencegivende uddannelse. I Tyskland er det 82 
procent, der har en sådan, i Danmark 75 procent og 
i Storbritannien 66 procent, hvilket hænger sammen 
med den lave andel med en erhvervsfaglig uddan-
nelse. Problematikken har historisk i Storbritannien 
været forstærket af manglende lærepladser til unge 
i erhvervslivet.13

Figur 9.10 viser sammensætningen i 2019 af de 
højtuddannede i aldersgruppen 25-64 år. Storbritan-
nien har en andel, der ligger henholdsvis 7 og 17 pro-
centpoint over niveauet i Danmark og Tyskland, hvilket 
skyldes en højere andel af personer med en kort eller 
mellemlang videregående uddannelse.

9.5. Præstationer i PISA-test
I mange lande har der gennem de seneste år været 
en markant øget interesse blandt de politiske beslut-
ningstagere for at teste skoleelevers kompetencer. 
De mest anvendte test er de såkaldte PISA-test. PISA 
(Programme for International Students Assessment) 
er et OECD-koncept for på tværs af landegrænser at 
måle 15-åriges kompetencer indenfor læsning, mate-
matik og naturfag. 

Figur 9.11-9.13 viser resultaterne fra perioden 2006 
til 2018, hvor en værdi på 500 repræsenterer gennem-
snittet for alle OECD-lande i de enkelte fagområder. 
Figurerne er layoutet, så den nederste del af skalaen 
ikke er gengivet. Det vi ser, er med andre ord de mere 
marginale bevægelser i de tre fag. 

I figur 9.11, der viser testresultater i læsning, kan 
noteres en marginal, men systematisk fremgang i 
Danmark, mens højere scores i Storbritannien mellem 
2006 og 2018 dækker over tilbagegang i nogle år. Også 
i Tyskland er der en fremgang mellem 2006 og 2018, 
men med en vigende tendens mellem 2015 og 2018. 
De britiske elever læser marginalt bedre i slutåret end 
de danske og tyske.

Ifølge figur 9.12 er der kun fremgang i matematik i 
Storbritannien, der herved bringer sig op på niveauet 
i Tyskland, mens danske elever præsterer marginalt 
bedre i det sidste testår end de britiske og tyske. 

Endelig viser figur 9.13 testresultater i naturviden-
skab. Danske elever scorer med undtagelse af testene 
i 2015 konsekvent under OECD-gennemsnittet. De 
britiske og tyske elever bevæger sig ned mod gen-
nemsnittet efter i de forudgående år at have ligget 
over. Tyske elever lå med en score i 2012 næsten fem 
procent over gennemsnittet for at bevæge sig ned til 
gennemsnittet i 2018.

Alt i alt er konklusionen, at de danske, britiske og 
tyske elever i fagområderne læsning, matematik og na-
turvidenskab ligger meget tæt på OECD-gennemsnittet. 

9.6. Sammenfatning
Kapitlet viser betydelige forskelle mellem de tre landes 
uddannelsespolitik, idet Danmark skiller sig ud med 
højere offentlige investeringer i uddannelse relativt til 
Storbritannien og Tyskland. Et andet adskillende punkt 
er, at Tyskland gennem hele perioden har satset på, 
at en meget høj andel af de unge opnår en erhvervs-
faglig uddannelse med sigte på en senere ansættel-
se i industrien. Historisk har det givet meget høje an-
dele omkring 80 procent af befolkningen med en er-
hvervskompetencegivende uddannelse. 

Danmark befinder sig midt i feltet, hvad angår an-
delen med en erhvervsfaglig uddannelse, mens Stor-
britannien har beskedne andele med en erhvervsfag-
lig baggrund, men til gengæld højere andele med en 
videregående uddannelse.

Skoleelever i de tre lande scorer ret ens i PISA-test i 
fagområderne læsning, matematik og naturvidenskab, 
og alle tre lande ligger tæt på OECD-gennemsnittet. 
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Figur 9.11. Gennemsnitlig PISA-score i læsning, 2006-2018

Kilde: OECD.

Kilde: OECD.

Figur 9.12. Gennemsnitlig PISA-score i matematik, 2006-2018

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   201115830_velfaerdsstat_r2_.indd   201 13/05/2022   13.3613/05/2022   13.36



202

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

Noter
1 Andersen (2018b).
2 Skaksen (2018).
3 Pugh (2017). En del af New Labours uddannelsesinitiativer var at 

fjerne skoler med dårlige eksamensresultater fra de kommunale 
myndigheders kontrol og i stedet overlade ledelsen af skolerne 
til lokale virksomheder. Resultaterne var meget varierende (ibid.). 

4 Skaksen (red.) (2018).
5 For en uddybning, se Andersen (2018b).
6 Skaksen (red.) (2019).
7 Brochmann m.fl. (2020).
8 For et overblik over hovedtræk ved udviklingen, se: Andersen 

m.fl. (2020). Hovedværket er flerbindsværket Dansk Skolehistorie 
redigeret af Appel og de Coninck-Smith (bind 1-5, 2013-2015).

9 Se fx Damm, Jensen og Hansen (2021).
10 En reform af det britiske uddannelsessystem i 1944 – R.A. Bu-

tlers Education Act – havde introduceret en deling af elever 
ved 11-årsalderen. De kunne enten komme på en grammar, 
secondary modern eller technical school afhængigt af deres 
evner. Der var imidlertid kun blevet oprettet ganske få tekniske 
skoler, og den midterste kategori, der modtog de fleste elever, 

manglede en klar målsætning. Skolevæsenet blev i 1960’erne 
ændret af Labour og senere De Konservative med vægt på de 
såkaldte comprehensive schools, dvs. en udelt skole. Flere af 
disse skoler var blevet oprettet af kommunerne inden Labours 
og De Konservatives reformer i forlængelse af en kritik af But-
lers reform, der i praksis kun tillod en ubetydelig minoritet med 
arbejdsklassebaggrund at komme ind på en videregående ud-
dannelse (Pugh (2017)). De nye skoler fik ofte til huse i nyopførte 
bygninger. Kapitel 13 vender tilbage til kritikken af det britiske 
skolevæsens manglende orientering mod erhvervslivets behov.

11 OECD (2019).
12 Iversen og Soskice (2019). Kapitel 11 beskriver situationen med 

udsatte unge i de tre lande, i betydningen unge uden arbejde 
og kompetencegivende uddannelse. 

13 Pugh (2017).
14 Andersen (2018b) peger på, at det ikke er de nominelle resul-

tater, dvs. andelen med forskellige opnåede uddannelsestrin i 
en befolkning, der er den ultimative prøve på denne befolknings 
produktivitet, men netop derimod de faktisk opnåede test- og 
eksamensresultater.

Figur 9.13. Gennemsnitlig PISA-score i naturvidenskab, 2006-2018

Kilde: OECD.
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Unge, der ikke får en god start på voksenlivet, er i stor risiko 
for at ende med et liv på kanten af samfundet. Dette kapitel 
undersøger graden af udsathed blandt den yngre del af 
befolkningen i de tre velfærdsstater.

i Nordvesteuropa
10. Udsatte unge
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10.1. Introduktion
Undersøgelser viser, at udsatte unges manglende ar-
bejdstilknytning i Danmark koster de offentlige kasser 
mellem 12 og 15 mia. kr. om året.1 Der er ca. 5.000 af 
disse unge pr. årgang, hvilket svarer til mellem 7 og 8 
procent af en årgang. De unges beskæftigelsespro-
blemer varer ved langt ind i voksenlivet, idet under 40 
procent er i beskæftigelse, når de fylder 35-40 år. Det 
er markant lavere end ikke-udsatte unge, som har en 
beskæftigelsesprocent på 85.2 Udsathed blandt un-
ge medfører altså store omkostninger både for den 
enkelte og for samfundet.

Disse undersøgelser stammer fra ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed, der definerer udsatte un-
ge som unge mellem 25 og 29 år, der ikke har været 
i arbejde eller under uddannelse to år i træk. I dette 
kapitel benyttes en lidt anderledes definition baseret 
på OECD’s såkaldte ”NEET”-frekvenser, der definerer 
en ung som udsat, hvis denne ikke har været under 
uddannelse indenfor de seneste fire uger (undtaget 
ferier) eller ikke har været i arbejde mindst en time i 
den seneste uge på undersøgelsestidspunktet i det 
givne år. Dette kapitel benytter altså en ”lettere” grad 
af udsathed for at kunne bringe sammenlignelige data 
for de tre lande, og frekvenserne er noget højere end i 
undersøgelserne fra ROCKWOOL Fonden. 

En anden forskel på ROCKWOOL Fonden’ og OE-
CD’s tal er, at de førstnævnte er udledt direkte fra de 
danske dataregistre, mens OECD’s er baseret på spør-
geskemaer. Det betyder, at de følgende tal i kapitlet er 
behæftet med en vis usikkerhed. 

10.2. Andelen af udsatte unge over tid
Andelen af udsatte unge i de tre lande er vist i figur 
10.1 for perioden fra 2000 til 2019 sammen med an-
delen for gennemsnittet i EU. Det, der springer tyde-
ligst i øjnene, er, hvordan Danmark har nærmet sig 
de andre lande fra at have ligget på et langt lavere ni-
veau til faktisk at overhale Storbritannien og Tyskland. 

I hele perioden frem til 2009 lå andelen af udsatte 
unge i Danmark på under 12 procent, mens andelen for 
både Storbritannien, Tyskland og EU-gennemsnittet lå 
mellem 16 og 21 procent. I 2010 og frem steg andelen 
kraftigt i Danmark, så den i de fleste af de følgende år 

har ligget på et højere niveau end i både Storbritannien 
og Tyskland. I 2019 er Danmark dermed det land med 
den højeste andel af udsatte unge – knap 17 procent 
– hvilket er på niveau med EU-gennemsnittet.

Det er interessant at bemærke, at mens både 
Storbritannien og i særdeleshed Danmark oplevede 
en stigning i andelen af udsatte unge som følge af fi-
nanskrisen i 2008, så oplevede Tyskland et lille fald. 
Med undtagelse af 2010, hvor andelen steg med et 
procentpoint, så er andelen af udsatte unge i Tyskland 
faldet uafbrudt mellem 2005 og 2015, og selvom der 
har været mindre stigninger i de efterfølgende år, har 
det medført, at Tyskland i 2019 har den mindste andel 
af udsatte unge i gruppen. Dette kan muligvis være en 
konsekvens af de store tyske reformer af arbejdsmar-
kedet og socialpolitikken efter 2004, hvor eksempelvis 
dagpengeperioden for denne gruppe blev forkortet fra 
26 til 12 måneder i 2006. Dertil kommer, at finanskri-
sen ikke ramte Tyskland så hårdt som Danmark og 
Storbritannien.

I Storbritannien har andelen været mest stabil, men 
det er lykkedes at reducere andelen af udsatte unge en 
smule hvert år siden 2012. Dermed er Danmark det af 
de tre lande, hvor andelen af udsatte unge ser ud til at 
være mest ustabil og svinge mest med konjunkturerne.

Danmark er det af de 
tre lande, hvor andelen 
af udsatte unge ser ud 
til at være mest ustabil 
og svinge mest med 
konjunkturerne.
10.3. Udsathed og den generelle ledighed
I figur 10.2-10.4 er andelen af udsatte unge vist sam-
men med den generelle ledighed for hvert af lande-
ne. Her fremgår det tydeligt, hvordan andelen af ud-
satte unge svinger med arbejdsløsheden for hele be-
folkningen. 

I både Storbritannien og Tyskland følges de to kurver 
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Figur 10.1. NEET-frekvenser (25-29-årige, begge køn), 2000-2019

Note: EU-23 er her EU-landene, der også er medlem af OECD, inklusive Storbritannien.
Kilde: OECD.

Figur 10.2. NEET-frekvenser og samlet ledighed, Danmark, 2000-2019

Kilde: OECD, ILO.
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Figur 10.3 NEET-frekvenser og samlet ledighed, Storbritannien, 2000-2019

Kilde: OECD, ILO.

Figur 10.4. NEET-frekvenser og samlet ledighed, Tyskland, 2000-2019

Kilde: OECD, ILO.
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pænt ad henover årene, hvor andelen af udsatte unge 
ligger omkring 10 procentpoint højere end ledigheden.

I Danmark følger de to kurver også overordnet den 
samme udvikling, men andelen af udsatte unge har langt 
større udsving end den generelle ledighed. I starten 
af perioden ligger de to kurver relativt tæt, men sær-
ligt efter finanskrisen medfører den kraftige stigning 
i andelen af udsatte unge, at afstanden mellem de to 
kurver øges. I slutningen af perioden ligger andelen 
af udsatte unge således mere end 10 procentpoint 
højere end ledigheden i de fleste år.

10.4. Udsathed fordelt på køn
Figur 10.5 og 10.6 viser udviklingen i andelen af ud-
satte unge for henholdsvis kvinder og mænd for peri-
oden fra 2000 til 2019 for alle tre lande inklusive gen-
nemsnittet for EU.

Graferne i de to figurer følger i det store hele udvik-
lingen i figur 10.1, men det fremgår, at andelen af ud-
satte unge er højere blandt kvinder end blandt mænd 
for stort set hele perioden. 

Derudover kan man se, at mens niveauet for kvinder 
i Danmark, Storbritannien og Tyskland ligger meget 
tæt i de seneste par år, så ligger niveauet for danske 
mænd markant højere end de andre, hvilket særligt 
skyldes en kraftig stigning fra 2016 til 2018. 

Andelen af udsatte unge 
er højere blandt kvinder 
end blandt mænd for 
stort set hele perioden.
10.5. Regionale forskelle i udsathed
I figur 10.7-10.9 er de regionale forskelle i hvert land 
vist for 2019. På grund af databegrænsninger er ud-
sathed her defineret for 18-24-årige, hvilket betyder, 
at der er tale om en yngre gruppe, som dermed ad-
skiller sig fra gruppen i resten af kapitlet. Årsagen til, 
at vi har taget denne alternative gruppe med, er, at de 
regionale forskelle i graden af udsathed blandt disse 
unge – deres anderledes alder til trods – er med til at 

nuancere billedet af udsathed for de tre lande ved at 
vise, hvordan regionale forskelle i arbejdsmarkeder 
og lokalsamfundets opbygning kan være med til at 
påvirke de unge.

I figur 10.7 er andelen af udsathed vist for de for-
skellige regioner i Danmark. Af figuren fremgår det, at 
andelen af udsatte unge er langt højere i det sydlige 
Danmark og i Nordjylland, hvor andelen ligger omkring 
12 procent. Sjælland og Region Hovedstaden ligger 
omkring de 10 procent og Region Midtjylland har den 
laveste andel på knap 9 procent.

Det skal bemærkes, at andelen af udsatte i denne 
aldersgruppe ligger en del lavere end i aldersgruppen, 
som er benyttet i resten af kapitlet. Det kan muligvis 
skyldes, at der er flere i denne aldersgruppe, som end-
nu ikke er droppet ud af deres uddannelse.

I figur 10.8 er de regionale forskelle i andelen af ud-
satte unge vist for Storbritannien. Her fremgår det, at de 
højeste andele er koncentreret i de nordlige regioner 
af England, hvor andelene er oppe på over 16 procent. 
London ligger omkring midten af fordelingen med lidt 
over 14 procent, mens Wales ligger et procentpoint 
højere, og Nordirland halvandet procentpoint lavere. 
Det sydlige England har sammen med Skotland de 
laveste andele på lidt over 10 procent.

Det gennemsnitlige niveau for andelen af udsatte 
i denne aldersgruppe stemmer nogenlunde med den 
aldersgruppe, som er benyttet i resten af kapitlet, men 
det er værd at bemærke, at forskellene regionerne 
imellem er langt større, end de er i Danmark. Hvor for-
skellene i Danmark er på under 4 procentpoint, er de i 
Storbritannien oppe på 7 procentpoint. Det stemmer 
meget godt overens med billedet af Storbritannien 
som et mere regionalt ulige land end Danmark, der 
er blevet tegnet i andre kapitler i bogen.

I figur 10.9 er de regionale forskelle i andelen af 
udsatte unge vist for Tyskland. Her ses der særligt en 
tydelig forskel mellem de nordlige og de sydlige regi-
oner. Det illustrerer pointen fra kapitel 3 om, at regio-
nale forskelle i Tyskland ikke alene er tydelige mellem 
øst og vest, men også i høj grad mellem nord og syd.

De højeste andele findes i Bremen og Hamborg, 
hvor andelene er oppe på hhv. 12 og 11 procent, mens 
Berlin ligger lige over 10 procent. De klart laveste an-
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Figur 10.5. NEET-frekvenser (25-29-årige, kvinder), 2000-2019

Figur 10.6. NEET-frekvenser (25-29-årige, mænd), 2000-2019

Note: EU-23 er her EU landene, der også er medlem af OECD, inklusive Storbritannien.
Kilde: OECD.

Note: EU-23 er her EU-landene, der også er medlem af OECD, inklusive Storbritannien.
Kilde: OECD.
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Figur 10.7. Regionale NEET-frekvenser (18-24-årige), 
Danmark, 2019

Kilde: OECD.
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Figur 10.8. Regionale NEET-frekvenser (18-24-årige), 
Storbritannien, 2019

Kilde: OECD.
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Figur 10.9. Regionale NEET-frekvenser (18-24-årige), Tyskland, 2019

Kilde: OECD.
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dele findes i Bayern, hvor kun lige over 5 procent af 
de unge er udsatte, og i de omkringliggende regioner 
ligger andelen omkring 6 til 8 procent. Dermed følger 
Bayern den samme tendens, som vi har set i andre ka-
pitler, med at være foran på en lang række parametre 
i forhold til de øvrige regioner i Tyskland.

Det gennemsnitlige niveau for andelen af udsatte 
i denne aldersgruppe er noget lavere end i alders-
gruppen, der er benyttet i resten af kapitlet. Alligevel 
fremstår der – ligesom for Storbritannien – store re-
gionale forskelle på omkring 7 procentpoint. Dermed 
er Danmark – måske ikke så overraskende – det land 
af de tre, der har de mindste regionale forskelle i an-
delen af udsatte unge.

10.6. Sammenfatning
På trods af at der er stor opmærksomhed om betyd-
ningen af unges uddannelse og tilknytning til arbejds-
markedet, er det ikke lykkedes de tre lande at få ande-
len af udsatte unge ned på under 10 procent det sene-
ste årti. Ser man længere tid tilbage, er der dog store 
forskelle på de tre lande. Mens Danmark i starten af 
det nye årtusind havde langt mindre andele af udsatte 
unge, så steg andelen meget markant efter finanskri-
sen, og Danmark er nu det land med den største an-
del af udsatte unge. Både Storbritannien og Tyskland 
er lykkedes med at mindske deres andele de sidste 
20 år, men hvor Storbritannien ligesom Danmark så 
en stigning i andelen af udsatte unge i kølvandet på 
finanskrisen, så oplevede Tyskland et mindre fald. Si-
den 2005 har Tyskland formået at halvere andelen af 
udsatte unge, og Tyskland har i dag den mindste an-
del af de tre lande.

I alle tre lande er andelen af udsatte unge størst 
blandt kvinder, men hvor andelene for kvinderne i dag 
ligger ret tæt, så er andelen af udsatte blandt mænd 
markant højere i Danmark, end den er i Storbritanni-
en og Tyskland.

Der er tydelige regionale forskelle i andelen af ud-
satte i de tre lande, men uligheden er markant større 
i Storbritannien og Tyskland, end den er i Danmark.

Noter
1 Schultz-Nielsen og Skaksen (2016).
2 Andersen, Jensen, Nielsen og Skaksen (2019).

Danmark er – måske 
ikke så overraskende 
– det land af de tre, 
der har de mindste 
regionale forskelle 
i andelen af udsatte 
unge.
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En central rettighed i de tre velfærdsstater er adgangen til gratis eller 
i det mindste stærkt subsidierede sundhedsydelser. De tre lande har 
dog valgt at indrette deres sundhedsvæsener forskelligt. Sammen 
med regionale uligheder og forskellige livsstilsvalg, som befolkningen 
træffer, er spørgsmålet derfor, hvilken betydning det har for målet om 
en sund befolkning, der trives.

og sygdom
11. Sundhed
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11.1. Introduktion
Siden begyndelsen af 1900-tallet er gennemsnitsle-
vealderen steget markant. Det er sket som resultat af 
dels fremgang i de almindelige levevilkår, dels frem-
gang i den sundhedsfaglige viden og teknologi. I dag 
handler sundhed og trivsel nok så meget om livsstil 
som om adgang til sundhedsfaglige ydelser eller god 
ernæring. Dette kapitel tager derfor temperaturen på 
sundhedstilstanden i de tre lande – først ved at få 
fastlagt, hvordan landene hver især har indrettet de-
res sundhedsvæsener, og derefter ved at dykke ned 
i, hvordan borgernes sundhedstilstand egentlig er.

11.2. De tre sundhedssystemer
I Danmark er alle statsborgere omfattet af den offent-
lige sygesikringsordning, der dækker de fleste af ud-
gifterne til lægebehandling.

Der er ingen egenbetaling for hospitalsydelser og 
primære sundhedsydelser, men voksne skal som ud-
gangspunkt selv betale for medicin, tandlæge, fysiote-
rapi og andet medicinsk udstyr som høreapparater og 
briller. Personer med kronisk høje udgifter til medicin 
kan få refusion på dele af udgifterne. En stigende andel 
af befolkningen køber en privat tillægsforsikring, der 
skal dække eventuelle egne udgifter, men betalinger 
gennem private sundhedsforsikringer udgør stadig 
under 3 procent af alle sundhedsudgifter i 2019.1

I Storbritannien har alle borgere gratis adgang til 
det offentlige sundhedsvæsen National Health Service 
(NHS). I England er der – i modsætning til i resten af 
Storbritannien – fast betaling for tandpleje og recept-
pligtig medicin, men flere grupper som børn, gravide 
kvinder og personer med lav indkomst er undtaget. Fri-
villige supplerende sundhedsforsikringer spiller også 
en lille rolle i det britiske sundhedsvæsen og udgør kun 
3,1 procent af de samlede sundhedsudgifter i 2019. 2

I Tyskland er sundhedssystemet indrettet anderle-
des. I stedet for en universel og nationalt dækkende 
ordning er det obligatorisk for alle tyskere at sørge for 
at have en sundhedsforsikring. I 2009 blev det indført 
ved lov, at alle borgere skulle have en sundhedsforsik-
ring, men alligevel blev 100.000 personer (svarende til 
0,1 procent af befolkningen) vurderet til ikke at være 
dækket i 2015.3 Sundhedssystemet er inddelt i offent-

lig social sundhedsforsikring og privat sundhedsfor-
sikring. Den offentlige forsikring dækker stort set alle 
typer af udgifter og bestod i 2019 af 109 sygekasser, 
som dækkede 87 procent af befolkningen. Samtidig 
dækkede en af de 41 private forsikringsselskaber 11 
procent af befolkningen.

Den offentlige sundhedsforsikring er betalt gen-
nem indkomstafhængige bidrag fra arbejdsgivere og 
ansatte samt ved skattebidrag. Mange tyskere har en 
supplerende sundhedsforsikring – i 2016 var det en ud 
af fire. De supplerende sundhedsforsikringer dækker 
oftest tandpleje, da den offentlige sundhedsforsikring 
ikke dækker alle typer udgifter.

Tyskland er det eneste 
land, hvor tvungne 
private forsikringer 
dækker en del af 
udgifterne.
11.3. Sundhedsvæsenets infrastruktur
Figur 11.1 viser udviklingen i hvert lands sundheds-
udgifter som andel af BNP. Det overordnede billede 
er, at udgifterne er steget i alle tre lande.

I 1970 havde Storbritannien de laveste udgifter på 4 
procent af BNP, mens Tyskland lå i midten med udgif-
ter på knap 6 procent, og Danmark havde de højeste 
udgifter på knap 8 procent af BNP. I 2019 er der byttet 
om på rækkefølgen, så Danmark har de laveste udgifter 
og ligger marginalt under Storbritannien på omkring 
10 procent af BNP, mens Tyskland har de højeste ud-
gifter på knap 12 procent. Tyskland og Storbritannien 
har altså hver især mindst fordoblet udgifterne som 
andel af BNP, mens udgifterne i Danmark er steget 
med 2 procentpoint.

Det er værd at bemærke, at selvom sundhedsud-
gifterne er præsenteret som andel af BNP, så svinger 
udviklingen ikke meget med konjunkturerne, selvom 
de årlige sundhedsbudgetter godt kan gøre det. Det 
er særligt relevant for Tyskland, fordi meget af finan-
sieringen af den tyske offentlige sundhedsforsikring 

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   220115830_velfaerdsstat_r2_.indd   220 13/05/2022   13.3713/05/2022   13.37



221

SUNDHED OG SYGDOM

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

Danmark Storbritannien Tyskland

83,9%

77,8%

70,9%

13,8%

12,5%

16,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Danmark

Tyskland

Storbritannien

Offentlige helbredsforsikringer Sociale helbredsforsikringer
Tvungne private forsikringer Frivillige forsikringer
Egenbetaling

Figur 11.1. Sundhedsudgifter som procent af BNP, 1970-2019

Note: Tyskland = Vesttyskland frem til 1992. Der er ikke tal for Tyskland 1991. Data for Danmark er, frem til 1980, og for Storbritannien frem til 1997, base-
ret på en lidt anden metodik, end hvad der er direkte sammenligneligt. Databruddet for Danmark i 2003 og 2010 skyldes begge overgang til nye internatio-
nale nationalregnskabsregimer. 2019 er estimater.
Kilde: OECD.

Figur 11.2. Fordelingen af sundhedsudgifter på betaler, 2018

Kilde: OECD.
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er baseret på lønrelaterede bidrag, og det gør finan-
sieringen af sundhedsvæsenet meget afhængig af 
konjunkturerne.

Forskellen på de tre sundhedssystemer er tydelig-
gjort i figur 11.2, hvor sundhedsudgifterne er fordelt 
på betalere. Her fremgår det, hvordan de offentlige 
forsikringer i Danmark og Storbritannien dækker langt 
størstedelen af udgifterne, mens det i Tyskland er de 
obligatoriske sociale forsikringer, der dækker det me-
ste. Tyskland er også det eneste land, hvor tvungne 
private forsikringer dækker en del af udgifterne, men 
til gengæld er det også det land med den laveste an-
del af egenbetaling. Egenbetaling dækker over udgif-
ter, som borgerne selv betaler, og går ofte til medicin, 
tandlægebesøg og medicinsk udstyr.

For at få et indblik i sundhedssystemernes infra-
struktur viser tabel 11.1 en oversigt over antallet af læ-
ger og hospitalssenge pr. 100.000 indbyggere i 2018. 
Tallene for Storbritannien dækker kun det offentlige 
sundhedsvæsen NHS, og for Danmark er psykiatriske 
senge ikke med.

Danmark og Tyskland ligger højere end Storbri-
tannien, når det kommer til antallet af læger pr. ind-
bygger, men til gengæld er Tyskland alene i front, når 
det kommer til antallet af hospitalssenge, der er over 
tre gange så højt som for Danmark og Storbritannien. 

Tabel 11.1. Antal læger og hospitalssenge pr. 
100.000 indbyggere, 2018

Læger Hospitalssenge

Danmark 419 261

Storbritannien 284 250

Tyskland 431 798

Note: Senge og læger dækker for Storbritannien kun NHS. For Danmark er 
psykiatriske senge ikke med. Hospitalssenge er estimerede for Storbritan-
nien. Udover disse forbehold er tallene sammenlignelige
Kilde: OECD.

I figur 11.3-11.5 er antallet af hospitalssenge pr. 
100.000 indbyggere vist for hvert af de tre lande for-
delt på regioner. Af datamæssige årsager indgår kun 
engelske regioner fremfor hele Storbritannien. Derud-
over er opgørelsen udført for forskellige år, så man kan 
ikke sammenligne tallene landene imellem.

Figur 11.3 dækker Danmark i 2017 og viser en ret 

klar øst-vest ulighed, hvor de jyske og fynske regioner 
har betydeligt færre hospitalssenge pr. indbygger end 
regionerne på Sjælland, Bornholm og i hovedstaden.

Figur 11.4 dækker England i 2019, og der fremgår 
det, at de nordlige regioner – og i mindre grad London – 
har betydeligt flere sengepladser end resten af landet. 

Figur 11.5 dækker Tyskland i 2017 og viser, hvordan 
der er markant ulighed i antallet af hospitalssenge pr. 
indbygger i de forskellige regioner. Mecklenburg-Vor-
pommern ligger på en ubetinget førsteplads i forhold til 
det øvrige Tyskland, og niveauet er mere end dobbelt 
så højt som for sidstepladsen, Berlin. Det høje antal 
sengepladser i Tyskland, som fremgik i tabel 11.1, 
dækker altså over en stor ulighed i forhold til, hvor i 
landet de er placeret.

Levetiden i Danmark, 
Stor britannien og 
Tyskland bliver  ved med 
at stige.
11.4. Udviklingen i levetid
Den forventede levetid – altså den tid en nyfødt i gen-
nemsnit kan regne med at leve – har verden over væ-
ret støt stigende, i høj grad takket være forbedrede le-
vestandarder og landvindinger i sundhedssektoren.

Figur 11.6 viser, at levetiden i Danmark, Storbritan-
nien og Tyskland bliver ved med at stige. I 1960 var den 
forventede levetid i de tre lande mellem 69 og 72 år, 
mens den i 2017 var på 81 år. Den forventede leveal-
der er altså steget med et årti.

Figuren viser desuden, at den forventede levetid 
har været konvergerende for de tre lande. I 1960 var 
levetiden højest i Danmark og lavest i Tyskland, men 
med tiden er den blevet ens.

I figur 11.7 er den forventede levetid for 2018 vist 
fordelt på køn. Her fremgår det, at der i alle tre lande er 
en klar tendens til, at kvinder lever længere end mænd. 
Den længste forventede levetid finder man hos tyske 
kvinder, som kan forvente at blive over 83 år gamle, 
men de britiske og danske kvinder er ikke langt efter.
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Figur 11.3. Hospitalssenge pr. 100.000 indbyggere, Danmark, 2017

Note: Bemærk, at for figur 11.3-11.5 kan landenes absolutte tal ikke sammenlignes på grund 
af forskellig metodik og år. Internt i landene er figurerne dog sammenlignelige.
Kilde: Eurostat.
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Senge pr. 100.000 indb.
191

226

261

Figur 11.4. Hospitalssenge pr. 100.000 indbyggere, England, 2019

Note: Bemærk, at for figur 11.3-11.5 kan landenes absolutte tal ikke sammenlignes, på grund af forskellig metodik og år. Internt i lan-
dene er figurerne dog sammenlignelige. 2019 er valgt, idet det giver den største nedbrydelighed af regioner. Skotland, Wales og Nord-
irland er ikke medtaget pga. definitoriske forskelle. 2019 dækker for antal senge over perioden april 2019-marts 2020, mens for antal 
indbyggere er det befolkningen midt i 2019, der er anvendt. 
Kilde: NHS og ONS.
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Figur 11.4. Hospitalssenge pr. 100.000 indbyggere, England, 2019 Figur 11.5. Hospitalssenge pr. 100.000 indbyggere, Tyskland, 2017 Senge pr. 100.000 indb.
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Note: Bemærk, at for figur 11.3-11.5 kan landenes absolutte tal ikke 
sammenlignes på grund af forskellig metodik og år. Internt i landene er 
figurerne dog sammenlignelige.  
Kilde: Eurostat.
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Figur 11.6. Forventet levetid i år, 1960-2017

Note: Tyskland er Vesttyskland frem til 1991. 
Kilde: Human Mortality Project.

Figur 11.7. Forventet levetid i år fordelt på køn, 2018

Kilde: Eurostat.
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De tyske mænd når i gennemsnit ikke at fylde 79 
år, mens de danske og britiske mænd kan se frem til 
lige akkurat at få den fødselsdag med.

Befolkningerne i de tre 
lande mener langt hen 
ad vejen, at de er ved 
godt helbred.
11.5. Egen vurdering af helbred

Forventet levetid fortæller meget om sundhedstil-
standen i et land, men det må også være afgørende 
for ens trivsel, hvordan man vurderer sit eget helbred. 
Det gælder særligt, når befolkningen kommer op i al-
deren, hvor risikoen for sygdom stiger. I dette afsnit 
behandles derfor spørgsmålet om, hvordan borgerne 
i de tre lande selv vurderer deres helbred.

Figur 11.8-11.10 viser selvvurderet helbred fordelt 
på køn og alder. I figurerne er vurderingerne enten 
meget gode, gode eller rimelige, hvor den sidste kate-
gori angiver, at helbredet hverken er godt eller dårligt.

Samlet set viser figurerne, at befolkningerne i de 
tre lande langt hen ad vejen er tilfredse med deres 
helbred. Som overordnet tendens kan man se, at an-
delen, der mener, at deres helbred er ”meget godt”, er 
faldende henover aldersgrupperne, og man kan også 
se, at højden af søjlerne falder med alderen, hvilket 
indikerer, at der er en stigende andel, der vurderer sit 
helbred som dårligt. For alle aldersgrupper er det dog 
stadig langt størstedelen, som har en positiv vurdering.

Mens niveauerne for Danmark og Storbritannien 
er overvejende ens, så adskiller Tyskland sig ved, at 
der for samtlige aldersgrupper er langt mindre andele, 
der mener, at deres helbred er meget godt. Særligt fra 
45-års-alderen og frem bliver andelene meget små – 
og for kvinder over 85 år forsvinder andelen helt. Det 
står særligt i kontrast til de danske 85+-årige kvinder, 
som faktisk oplever en stigning i andelen, der mener, 
at deres helbred er meget godt i forhold til yngre al-
dersgrupper over pensionsalderen.

De tyske kvinder over 85 år er ubetinget den gruppe, 

der vurderer deres helbred dårligst. De er den eneste 
gruppe, hvor kun omkring 60 procent er tilfredse med 
deres helbred. Både mænd og kvinder i Tyskland over 
75 år er desuden de grupper, hvor flertallet angiver, at 
deres helbred kun er rimeligt.

Som det fremgår, er det et mindretal af befolknin-
gerne i de tre lande, der angiver at have dårligt helbred. 
Hvis man dykker ned i tallene, er det dog ikke helt 
tilfældigt, hvem det er, som kæmper med helbredet.

Tabel 11.2 viser andelen af voksne over 16 år i 
2018, som vurderer, at deres helbred enten er dårligt 
eller meget dårligt, fordelt på deres indkomstniveau. 
Tallene viser, at der er en klar sammenhæng mellem 
det at tjene lidt og have dårligt helbred, og at helbredet 
forbedres i takt med, at indkomsten stiger.

Da der er en stærk sammenhæng mellem ind-
komst- og uddannelsesniveauer, kan man ud fra ta-
bellen konkludere, at der må være en socioøkonomisk 
slagside i forhold til, hvem der har det bedste helbred 
og dermed måske også den højeste livskvalitet i de tre 
velfærdssamfund. Det er dog ud fra disse tal ikke til at 
sige, om det særligt dårlige helbred blandt 85+-årige 
tysker kvinder må skyldes en særligt lav indkomst.

Tabel 11.2. Andel af 16+ årige, der angiver et dårligt 
eller meget dårligt helbred, fordelt på placering i 
indkomstfordelingen, 2018, pct.

Danmark Storbritannien Tyskland
1. kvintil (laveste) 11,4 15,9 12,3 

2. kvintil 13,0 9,3 11,5 

3. kvintil 6,6 7,0 7,9 

4. kvintil 3,5 5,1 4,3 

5. kvintil (højeste) 2,7 3,5 2,5 
Kilde: Eurostat.

11.6. Sygdom og død
Lang levetid og overordnet godt helbred er udbredt 
blandt befolkningerne i Danmark, Storbritannien og 
Tyskland, men en ældre befolkning betyder ændrede 
sygdomsprofiler for befolkningen som helhed. I dette 
afsnit undersøges årsager til indlæggelser og døds-
fald i de tre lande.

Tabel 11.3 viser nogle af de hyppigste diagnoser i 
forbindelse med indlæggelser pr. 100.000 indbygge-
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re for 2016. Her fremgår det, at hjerte-kar-sygdomme 
samt ulykker som brud og forgiftning tegner sig for en 
stor del af indlæggelserne i de tre lande. 

Det er bemærkelsesværdigt, at diagnoser af hjer-
te-kar-sygdomme og kræft, som er to sygdomme med 
stor bevågenhed i europæisk sammenhæng, er langt 
mere udbredte i Tyskland end i både Danmark og 
Storbritannien. Om forskellen skyldes mere udbredt 
sygdom i Tyskland eller nærmere, at tyskerne bruger 
hospitalsvæsenet oftere, er dog ikke til at sige ud fra 
disse tal.

Tabel 11.4 viser nogle af de hyppigste dødsårsager 
i 2019. I modsætning til den forrige tabel, er kræft den 

ubetinget største dødsårsag i alle tre lande. 
Danmark er det land, hvor flest dør af kræft af de 

tre, men til gengæld er Storbritannien på en klar før-
steplads, når det kommer til dødsfald som følge af 
hjerte-kar-sygdomme. Det er interessant, eftersom 
Storbritannien var det land af de tre, som havde fær-
rest diagnoser af dem.

11.7. Overvægt
En anden global tendens, udover den stigende leve-
alder, er overvægt. På verdensplan er forekomsten 
af overvægt tredoblet siden 1975, og der er nu flere 
overvægtige mennesker i verden end undervægtige.4 
Svær overvægt kan medføre en række livsstilssygdom-
me, som eksempelvis diabetes, og udbredt overvægt 
kan derfor være en trussel mod den generelle sund-
hedstilstand i et land.

En af metoderne til måling af overvægt er BMI (Bo-
dy Mass Index). Det udledes ved at tage en persons 
vægt i kilo og dividere med højden i meter kvadreret. 
En normalvægtig person vil have et BMI mellem 18,5 
og 25, en moderat overvægtig person vil have et BMI 
mellem 25 og 30, og en svært overvægtig person vil 
have et BMI på 30 eller over. BMI er ikke et perfekt 
mål for overvægt for det enkelte individ, men til sam-
menligninger af befolkninger er det meget brugbart.

I figur 11.11 er forekomsten af svært overvægtige 
vist for voksne i Danmark, Storbritannien og Tyskland. 
Udviklingen i de tre lande ligner den globale udvikling, 
idet forekomsten har været støt stigende siden mid-
ten af 1970’erne (eller i hvert fald siden 1990’erne for 
Tysklands vedkommende).

 I 1975 var mellem 7 og 9 procent af befolkningen 
i Danmark og Storbritannien svært overvægtig, men 
andelen er steget til omtrent 20 procent i Danmark, 
22 procent i Tyskland og hele 28 procent i Storbritan-
nien. Briterne har altså den største andel med svær 
overvægt af de tre lande, og selvom det har været 
tilfældet i hele perioden, så er andelen steget mere i 
Storbritannien end i de to øvrige lande. Dette kan mu-
ligvis være en årsag til den høje dødelighed som følge 
af hjerte-kar-sygdomme, som fremgik i forrige afsnit.

Tabel 11.3. Nogle af de hyppigste diagnoser i 
forbindelse med indlæggelser, pr. 100.000 
indbyggere, 2016

Danmark Storbritannien Tyskland
Hjerte-kar-sygdomme 1.528 1.178 3.765

Sygdomme i knogler og 
bevæ gelsessystemer

788 785 2.813

Kræft 964 775 2.448

Brud, forgiftning, og 
andre konsekvenser af 
eksterne påvirkninger

1.220 1.170 2.440

Note: Ovenstående er de fire hyppigste diagnoser i Tyskland. Havde der været 
sorteret efter mest hyppige i Danmark, ville en kategori, der inkluderede forebyg-
gelse, ligge blandt de fire hyppigste. Her ligger Danmark betydeligt over de to an-
dre lande, men det er ikke klart i data, i hvilken grad dette skyldes en anderledes 
definition af denne kategori. Derfor er Danmark ikke valgt som sorteringsland.
Kilde: OECD.

Tabel 11.4. Nogle af de hyppigste dødsårsager, 
pr. 100.000 indbyggere, 2019

Danmark Storbritannien Tyskland
Kræft 125,5 114,2 113,2

Hjerte-kar-
sygdomme

84,3 107,3 84,9

Neurologiske 
sygdomme

40,1 27,9 55,2

Luftvejssyg domme, 
der ikke er smit-
somme

35,0 22,7 28,0

Note: Ovenstående er de fire hyppigste dødsårsager i Danmark. Der er ikke 
stor forskel på, hvilket land der sorteres efter. ”Neurologiske sygdomme” 
dækker primært over dødsfald som følge af demens og dødsfald som følge af 
sygdomme skabt af overdosis eller alkoholmisbrug. Tallene er korrigeret for 
forskellig alderssammensætning i landene.
Kilde: WHO.
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Figur 11.9. Briternes vurdering af eget helbred, 2018

Figur 11.10. Tyskernes vurdering af eget helbred, 2018

Kilde: Eurostat.

Kilde: Eurostat.

Figur 11.8. Danskernes vurdering af eget helbred, 2018
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Kilde: Eurostat.

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   229115830_velfaerdsstat_r2_.indd   229 13/05/2022   13.3813/05/2022   13.38



230

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

Tabel 11.5. Andel af voksne i pct., der motionerer 
mere end 2½ time om ugen, 2018

16- til 64-årige 65+-årige

Danmark 72 68

England 67 44

Tyskland 46 42
Note: 2 ½ time er WHO’s anbefalede mængde motion for en voksen. 
For England er 16-64-årige = 19-64-årige; og for Tyskland: 18-64-årige. 
Kilde: OECD

Tabel 11.6. Antal dødsfald som følge af overdosis, 
pr. 100.000 indbyggere

2014 2015 2016
Danmark 4,4 4,4 3,5

Storbritannien 3,9 4,2 4,8

Tyskland 1,2 1,3 1,5
Kilde: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 
Danmarks Statistik, Office of National Statistics, Destatis.

Tabel 11.7. Andel af 15+-årige, der drak mere end 
fem genstande ved en enkelt lejlighed indenfor 
den seneste måned, pct., 2016

Mænd Kvinder
Danmark 51,0 16,9
Storbritannien 50,9 16,7
Tyskland 57,6 21,8
Note: Fem genstande er WHO’s grænse for druk. Personer, der overskrider denne 
grænse, vurderes til særligt at være i risiko for alkoholrelaterede skader og/
eller for at udvikle kroniske sundhedsproblemer.
Kilde: WHO.

Tabel 11.8. Andel af alkoholmisbrugere 
og -afhængige, 15+ år, 2016

Mænd Kvinder
Mis-

brugere
Heraf 

afhængige
Mis-

brugere
Heraf 

afhængige
Danmark 10,9 5,6 4,2 2,2
Storbritannien 13 2,2 4,7 0,7

Tyskland 9,8 5 4 2

Kilde: WHO.

11.8. Sunde – og usunde – vaner

Jo længere man lever, desto mere mærker man kon-
sekvenserne af de livsstilsvalg, man har truffet. I det-
te afsnit undersøges nogle af de vaner af relevans for 
sundheden, som befolkningerne har: udbredelsen af 
motion, rygning, stofmisbrug og alkohol.

Tabel 11.5 viser andelene, som angiver, at de mo-
tionerer mere end 2½ time ugentligt i 2018 opdelt på 

voksne og ældre. Grænsen på 2½ time er valgt, fordi 
det er WHO’s anbefalede mindste mængde motion for 
en voksen. Det fremgår tydeligt, at danskerne er de 
mest motionsglade uanset alder. De danske 16-64-åri-
ge topper listen, men selv de 65+-årige danskere dyr-
ker oftere den anbefalede mængde motion end både 
englændere og tyskere.

De 16-64-årige englændere er ikke langt bagef-
ter de danske pensionister, men mens andelen, der 
motionerer jævnligt i Danmark, kun falder med 4 pro-
centpoint, når de rammer pensionsalderen, så falder 
andelen i England med hele 23 procentpoint. Det er 
det største fald i alle tre lande.

Der er marginalt større andele af tyskere i den er-
hvervsaktive alder, der motionerer jævnligt, end der 
er blandt de engelske pensionister, men i forhold til 
den samme aldersgruppe i de to andre lande, ligger 
tyskerne markant lavere. Uanset aldersgruppen er 
jævnlig motion mindst udbredt i Tyskland.

Figur 11.12 viser andelen af voksne, der ryger dagligt. 
Det fremgår, at andelen har været støt faldende for alle 
tre lande i flere årtier. På grund af databegrænsninger 
er der ikke tal for Tyskland før 1980. 

Danmark, som har den højeste andel gennem næ-
sten hele perioden, har oplevet et fald fra 58 procent i 
1970 til 17 procent i 2017. Storbritannien har oplevet 
et fald fra 50 procent rygere i 1973 til det samme ni-
veau som Danmark i 2017.

I 1980’erne havde Tyskland den laveste andel af ry-
gere på kun 28 procent, men eftersom andelen er faldet 
kraftigere i de to andre lande, er Tyskland i 2017 endt 
med at have marginalt flest rygere, nemlig 19 procent. 

Tabel 11.6 angiver antallet af dødsfald som følge af 
en narkotikaoverdosis pr. 100.000 indbyggere i hvert 
af de tre lande i de seneste tre år, hvor data er tilgæn-
gelige. Danmark og Storbritannien ligger nogenlunde 
på niveau, men hvor Danmark er lykkedes med at re-
ducere antallet, så har Storbritannien i stedet oplevet 
en stigning, og det betyder, at briterne oplever flest 
dødsfald som følge af overdosis pr. indbygger.

Tyskland har ligeledes set en stigning i antallet, 
men da niveauet er så meget lavere end i de andre to 
lande, så er antallet af dødsfald pr. indbygger i Tysk-
land stadig det laveste i 2016.
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Figur 11.13 viser alkoholforbruget i antal genstande 
pr. person pr. uge i Danmark, Storbritannien og Tyskland. 
Her fremgår det, at tyskerne helt frem til årtusindskiftet 
drak ubetinget mest alkohol. I 1976 toppede forbruget 
med 22 genstande pr. uge, men siden da har forbruget 
været faldende. Efter år 2000 fulgte en årrække, hvor 
danskerne var i front, men fra 2008 og frem er det igen 
i Tyskland, hvor der indtages mest alkohol. Niveauet i 
Tyskland er i 2018 således på omtrent samme niveau 
som i 1961, nemlig ca. 14 genstande om ugen, mens 
danskere og briter drikker 12 genstande.

I starten af 1960’erne havde danskerne det laveste 
forbrug, men i 1970’erne overhalede de briterne – og 
som nævnt kortvarigt også tyskerne – for i det sidste 
årti at ligge på omtrent samme niveau som Storbritan-
nien. Både danskerne og briterne drikker mere nu om 
dage end i 1960’erne: Danskerne drikker ca. fem gen-
stande mere om ugen og briterne drikker ca. tre mere. 

For at perspektivere alkoholforbruget viser tabel 
11.7 andelen af personer over 15 år, der i 2016 angav 
at have drukket mere end fem genstande mindst én 
gang ved samme lejlighed den foregående måned. Her 
ses det tydeligt, at det i alle tre lande i langt højere grad 
er mænd, der drikker meget på én gang, end kvinder. 
I tråd med den forrige figur ligger andelen højere for 
Tyskland end for de to andre lande, men den generel-
le tendens er, at der er omtrent tre gange så mange 
mænd som kvinder, der har haft mindst én episode, 
hvor de har drukket meget på én gang.

Alkohol nydes rekreativt af mange, men overforbrug 
kan føre til misbrug og afhængighed. Tabel 11.8 viser 
andelen af voksne og unge over 15 år i de tre lande i 
2016, som er henholdsvis misbrugere og afhængige 
af alkohol.

Som forventet er både andelen af misbrugere og 
afhængige større blandt mænd end blandt kvinder i 
alle tre lande. Trods det omfattende tyske alkoholfor-
brug er der en lavere andel af misbrugere i Tyskland 
end i de to andre lande. 

Storbritannien har den største andel af misbruge-
re, men har pudsigt nok også en markant lavere andel 
af afhængige end de to andre lande. Alt i alt tyder det 
på, at alkoholforbruget har meget forskellig karakter 
i de tre lande.

11.9. De tre velfærdsstater under corona
Det største chok i de tre landes sundhedssystemer i 
nyere tid er uden tvivl coronavirussen, som gjorde sit 
indtog i begyndelsen af 2020. Denne udgivelse dyk-
ker ikke dybt ned i omfanget og konsekvenserne, men 
giver et indblik i, hvordan coronaen har påvirket be-
folkningerne frem til efteråret 2021.

I figur 11.14 vises antallet af døde på grund af corona 
pr. millioner indbyggere. Figuren viser tydeligt, at der er 
store forskelle i antallet af dødsfald. Danmark har klaret 
sig ubetinget bedst og havde i starten af oktober 2021 
fortsat under 500 døde pr. million. Tyskland lå i mange 
måneder på samme niveau som Danmark, men i de-
cember 2020 begyndte dødstallet at stige, så Tyskland 
et halvt år senere havde over 1.000 døde pr. million.

Storbritannien har haft ubetinget flest dødsfald. Helt 
fra foråret 2020 har Storbritannien haft flest dødsfald 
pr. indbygger, men da dødstallet begyndte at stige i 
slutningen af 2020, som det også gjorde for de andre 
lande, stak udviklingen virkelig af fra de andre. Stig-
ningen ramte et vist plateau i februar 2021, men det 
placerer stadig Storbritannien i front med knap 2.000 
døde pr. million indbyggere.

I slutningen af 2020 begyndte de første godkend-
te vacciner mod corona at ramme verdensmarkedet. 
Vaccinerne forhindrer ikke kun dødsfald, men mind-
sker også risikoen for at blive alvorligt syg, hvis man 
bliver smittet. 

Figur 11.15 viser udviklingen i, hvor stor en andel 
af befolkningen i de fem lande, som har fået mindst et 
stik af en vaccine frem mod starten af november 2021.

I figuren ses det tydeligt, at Danmark og Tyskland 
har fulgtes meget tæt ad i hele perioden, hvilket skyl-
des den fælles indkøbspolitik i EU, som de var en del 
af. Danmark begynder dog henover sommeren 2021 
at stikke af fra Tyskland, og i slutningen af perioden er 
Danmark det af de tre lande med den største andel af 
vaccinerede på knap 80 procent, mens Tyskland har 
den laveste andel på omkring 70 procent.

Storbritannien, som selv stod for indkøb af vacci-
ner, og som var hurtigere til at godkende særligt én af 
vaccinerne, stikker tydeligt af fra de andre i starten af 
2021 og fastholder sit forspring helt frem til sommeren 
2021, hvor de øvrige lande har fået indhentet det tabte.
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Figur 11.11. Prævalens af svær overvægt (andel 18+- årige med BMI over 30), 1975-2016

Note: Modelleret ud fra data. Disse data er baseret på målt højde og vægt og ikke selvrapporteret højde og vægt.
Kilde: WHO.

Figur 11.12.  Andelen af befolkningen over 15 år, der ryger dagligt, 1970-2017

Note: Tyskland er Vesttyskland frem til 1991. For alle tre lande er der flere år, hvor der er lineært interpoleret. For Storbritannien beskriver grafen 
andelen af 16+-årige.
Kilde: WHO samt egne beregninger.
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Figur 11.13. Alkoholforbrug i genstande pr. person pr. uge, 1961-2018

Note: Tyskland er Vesttyskland frem til 1991. Danmarks databrud i 2000 skyldes overgang til surveydata, der vurderes at være mere præcise.
Kilde: OECD.
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Figur 11.14.  Døde pr. mio. indbyggere af corona, marts 2020 til slut-november 2021

Kilde: Our World in Data.
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11.10. Sammenfatning
Indretningen af sundhedsvæsenet i Danmark og Stor-
britannien ligner i store træk hinanden med deres gra-
tis offentlige adgang til de primære sundhedsydelser, 
mens Tyskland adskiller sig ved, at befolkningen selv 
skal sørge for at have en sundhedsforsikring.

Sundhedsudgifterne er steget i alle tre lande siden 
1970’erne, hvor Storbritannien havde de ubetinget lave-
ste udgifter som andel af BNP, mens Danmark havde de 
største. Storbritannien og Tyskland har hver især mindst 
fordoblet udgifterne, mens Danmark kun har ladet dem 
stige en smule, så i dag har Danmark færrest udgifter.

I Tyskland har borgerne mere end tre gange så man-
ge hospitalssenge til rådighed pr. 100.000 indbyggere, 
end borgerne i Danmark og Storbritannien, men tallet 
dækker over markant større regionale forskelle end i 
de to andre lande.

Overordnet set har levealderen været stigende i 
alle tre lande. Levealderen er konvergeret over tid, og 
kvinder lever i alle tre lande i gennemsnit længere end 
mænd. Befolkningerne i de tre lande melder alle over-
ordnet set om tilfredshed med deres helbred, men jo 
ældre tyskerne bliver, jo mindre tilfredse er de.

Forekomsten af svær overvægt er steget støt i alle 
tre lande, men mest i Storbritannien, som i 2016 hav-
de den største andel af svært overvægtige. Danskerne 
dyrker mest motion, mens tyskerne dyrker mindst. An-
delen af rygere har været faldende i alle tre lande, og 
i dag ligger den på omtrent samme niveau. Tyskerne 
har det største alkoholforbrug, men har samtidig fær-
rest alkoholmisbrugere.

Coronakrisen er den seneste store sundhedsudfor-
dring, hvor Storbritannien for alvor har adskilt sig fra 
de to andre lande. Storbritannien er således det land 
med flest dødsfald pr. en million indbyggere mens 
Danmark har haft færrest. Samtidig var Storbritannien 
hurtigst til at få vaccineret større dele af befolkningen, 
men fra sommeren 2021 havde Danmark og Tyskland 
indhentet det tabte.

Noter
1 OECD & World Health Organization (2019a). 
2 OECD & World Health Organization (2019c). 
3 OECD & World Health Organization (2019b). 
4 WHO, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

december
2020

februar
2021

april 2021 juni 2021 august
2021

oktober
2021

Danmark Storbritannien Tyskland

Figur 11.15.  Andel af befolkningen, der har fået mindst et stik af en coronavaccine, 
syv dages glidende gennemsnit, december 2020-slut november 2021

Kilde: Our World in Data.
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Siden 1960 er borgerne blevet bedre sikret mod fattigdom, og 
velfærdsstaterne griber understøttende ind i flere tilfælde af sociale 
problemer. Forventningen er, at denne bevægelse mod social sikkerhed 
skaber et mindre konfliktfyldt samfund, hvor der er færre, der begår 
kriminalitet. Spørgsmålet er så, om det har været realiteten? Har udbygningen 
af velfærdsstaten og den økonomiske fremgang ført til mindre kriminalitet? 

og afsoning
straf

12. Forbrydelse,
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Historiske erfaringer fra før 1960 peger på, at konjunk-
turerne havde en stor indflydelse på berigelseskrimi-
naliteten. I kriseår med svigtende beskæftigelse steg 
antallet af tyverier som følge af forskellige grader af 
fattigdom. Folk stjal, fordi de sultede, frøs eller mang-
lede penge til husleje. Omvendt faldt kriminaliteten, 
når arbejdsløsheden var lav. Man kan tale om en be-
hovskriminalitet.

Med etableringen af velfærdssamfundet og den 
økonomiske fremgang i Nordvesteuropa kunne man 
på den baggrund forvente, at kriminaliteten gik ned. 
Ændringer i livsmønstre – urbaniseringen, forandrede 
familie- og samlivsformer, migrationer, den hurtige 
teknologiske udvikling og de fristende mange mate-
rielle goder – kunne imidlertid trække i en anden ret-
ning. Urbaniseringen betød fx løsrivelsen fra det nære 
samfund og dermed også den tætte sociale kontrol, 
og migrationerne bragte millioner af unge mænd med 
en kriminalitetsrate over gennemsnittet til de tre lande.

12.1. Stigende kriminalitet    
fra 1960 til 1990’erne
Figur 12.1 afdækker udviklingen i kriminaliteten fra 
1950 til i dag. Det sker ved at vise antallet af anmeld-
te straffelovsovertrædelser pr. 100.000 indbyggere. 
Det har ikke været muligt at bringe data for hele Stor-
britannien for hele perioden, hvorfor figuren bygger 
på data for England og Wales.

Der er en række forbehold ved at give så lange 
tidsserier over udviklingen i kriminaliteten med sam-
menligninger mellem tre lande. Det enkelte lands 
lovgivning og hele juridiske tradition vil allerede i 
udgangspunktet afvige fra de to andre landes. Poli-
tiske forhold kan desuden diktere særlige nationale 
lempelser eller stramninger i retspolitikken, der ikke 
nødvendigvis er et direkte svar på en faldende eller 
stigende kriminalitet, men populistiske reaktioner på 
korttidsstemninger i befolkningen. Hvad der tidligere 
var illegale aktiviteter kan således i dag være legale. 
Andre aktiviteter er blevet kriminalisereret.1 Rent ad-
ministrativt kan politiet også ændre bagatelgrænsen 
for, hvad der bliver registreret i statistikken. Figuren 
afspejler derfor også, hvad samfundet, dvs. i dette til-
fælde primært politikerne, tolker som kriminelle hand-

linger, og er ikke kun en simpel talmæssig registrering 
af kriminalitetsudviklingen i sig selv.

Med disse forbehold viser figur 12.1 i alle tre lan-
de en kraftigt stigende kriminalitet fra begyndelsen 
af 1960’erne og frem til begyndelsen af 1990’erne. I 
1960 lå kriminaliteten på samme niveau i Danmark og 
Tyskland, der begge havde et markant højere niveau 
end England og Wales. 

Når kriminaliteten var lavere i England og Wales 
omkring 1960 i forhold til Danmark, kan det hænge 
sammen med, at der i Storbritannien havde været fuld 
beskæftigelse siden 1945, mens Danmark først var ved 
at opnå fuld beskæftigelse i 1960. Det lavere niveau i 
England og Wales i forhold til Tyskland kan relatere sig 
til demografiske forskelle med den kraftige indvandring 
af ofte nærmest subsistensløse fordrevne tyskere fra 
Østeuropa. Endnu omkring 1960 kan denne indvan-
dringsbølge have skabt social turbulens, herunder et 
bidrag til en øget kriminalitet.

Under alle omstændigheder oplevede alle tre lande 
en kraftig stigning i kriminaliteten i løbet af 1960’er-
ne, der fortsatte frem til begyndelsen af 1990’erne 
i Danmark og England/Wales, mens der indtraf en 
stagnation i Tyskland i 1980’erne efterfulgt af et fald 
mod slutningen af tiåret.  Genforeningen i kombination 
med de betydelige migrationsstrømme fra Østeuropa 
til Tyskland medførte imidlertid en ny kraftig stigning i 
begyndelsen af 1990’erne.2 

Den kraftige opdrift i kriminaliteten frem til 1990’er-
ne i de tre lande var drevet af en stigning i både ejen-
doms- og personkriminaliteten, idet stigningen i 
ejendomskriminaliteten generelt var stærkest og nu-
merisk mest betydende.3 Denne risikoadfærd i form 
af mere kriminalitet blev i øvrigt fulgt af en stigning i 
andre former for risikoadfærd og sociale problemer i 
velfærdssamfundenes tidlige fase. Alkoholforbruget, 
antallet af dræbte i trafikken og antallet af selvmord 
steg – ikke bare i de tre lande, men i det meste af den 
vestlige verden.4

Når den mere udbredte kriminalitet i tiårene efter 
1960 og frem til 1990 skal forklares, kan flere forhold 
inddrages. Kriminologerne taler eksempelvis om et 
øget fristelsespres. Det kraftigt stigende antal materi-
elle goder i boligerne, i sommerhusene og i forretnin-
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gerne og massebilismen førte til en øget kriminalitet, 
da mulighedsbetingelserne skød i vejret. Et højere 
materielt niveau i borgerens omgivelser kan desuden 
medføre et pres til at begå kriminalitet for at indfri op-
levede forventninger i ens omgangskreds.5 1960’erne 
og 70’erne var også tiår, hvor kvinderne i stort tal kom 
ud på arbejdsmarkedet, hvad der lod de fristende hjem 
uden opsyn i dagtimerne. En faldende lovmoral kunne 
også være en del af baggrunden.6 

Fra 1960’erne og frem gav narkotikahandel en 
platform for kriminalitet i en skala, Nordvesteuropa 
ikke havde set tidligere.7 Indsmugling og salg af hash, 
heroin og kokain blev big business, der kastede mil-
liarder af sig, og som samtidig resulterede i en følge-
kriminalitet blandt misbrugerne af hårde stoffer for at 
skaffe midler til misbruget. Hele området blev desuden 
genstand for en øget kriminalisering via lovgivningen 
og en øget politiindsats.8

Oliekrisen førte til en stigende ledighed med vel-
dokumenteret effekt på kriminaliteten i alle tre lande. 
I Storbritanniens Thatcher-æra steg kriminaliteten 

med knap 80 procent9 påvirket af stigende sociale 
problemer i forbindelse med omkalfatringen af den 
britiske velfærdsstat.10 Ledigheden gik i vejret, afindu-
strialiseringen eskalerede (se kapitel 3 og 13), tiggere 
dukkede for første gang siden victoriatiden op i gaderne 
i de store byer, og antallet af hjemløse familier steg fra 
56.000 i 1979 til 128.000 i 1989.11 Det blev igen almin-
deligt at se mennesker sove under åben himmel, og i 
1989 blev omkring 200.000 tiltalt under den såkaldte 
Vagrancy Act fra 1824.12 Under Thatcher var der også 
en kraftigt stigende ulighed, hvilket alt andet lige er 
kriminalitetsfremkaldende.13

Demografien havde en selvstændig betydning. Når 
kriminaliteten steg i 1960’erne, hang det sammen med, 
at babyboomerne fra tiden lige efter Anden Verdens-
krig nu blev unge voksne, og unge er mere udsatte 
for at begå kriminalitet end midaldrende og ældre.14 

Efter begyndelsen af 1990’erne satte et langsigtet 
fald i kriminaliteten ind i Danmark og Tyskland, dog 
med en lille stigning indlagt i Tyskland i 2015 og 16. 
Stigningen var forbundet med flygtningekrisen, hvor 

Figur 12.1. Antal anmeldte straffelovsovertrædelser pr. 100.000 indbyggere, 1950-2020

Note: Databrud i 1991 gælder samlingen af Tyskland, før 1991 beskriver grafen Vesttyskland. Databruddet i 2002 skyldes, at britisk statistik her overgår til 
år, der dækker fra april til marts. Tallene for anmeldte straffelovsovertrædelser i januar, februar og marts 2001 er derfor ikke med i grafen.
Kilde: ONS, Destatis, Eurostat, Danmarks Statistik og FN.
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mere end en million mennesker, særligt unge mænd, 
indvandrede til Tyskland. De begåede lovovertrædel-
ser var overvejende forbundet med overtrædelser af 
udlændingelovgivningen.15

Mod midten af 1990’erne fulgte i England og Wa-
les et fald afløst af en ny stigning frem til 2003, hvor 
niveauet fra begyndelsen af 1990’erne igen blev nået. 
Herefter satte et markant fald ind, der modsvarede fal-
det i de to andre lande, frem til 2014 afbrudt af en ny 
kraftig stigning ved udgangen af perioden.  

I Storbritanniens 
Thatcher-æra steg 
kriminaliteten med knap 
80 procent.

Forklaringen på de store svingninger i England og 
Wales kan i et vist omfang relateres til ændringer i lov-
givningen med kriminalisering af flere handlinger. Ved 
en automatisk fremskrivning af udviklingen fra 2003 
til 2014 ville faldet være af samme dimensioner som 
i de to andre lande. 

Under Tony Blair, der trådte til i 1997, skete der en 
udvidelse af, hvad der faldt ind under kriminelle aktivite-
ter i forlængelse af New Labours politik for at tiltrække 
lov- og orden-orienterede middelklassevælgere. Når 
kriminaliteten igen steg voldsomt efter 2014 i England 
og Wales, hang det bl.a. sammen med nye stramninger 
i retspolitikken i form af Anti-Social Behaviour, Crime 
and Policing Act 2014. Loven kriminaliserede en lang 
række aktiviteter, der tidligere faldt udenfor straffelo-
ven. Eksempelvis blev der indført adskillige nye straffe 
relateret til iscenesættelse af tvangsægteskaber, til 
ungdomsbander og til lejere, der tilbagevendende og 
alvorligt forstyrrer andre lejere.

Faldet i Danmark og Tyskland og indtil midten af 
2010’erne i England og Wales kan overvejende tilskri-
ves en mere effektiv brug af teknisk og social sikring 
af værdierne. Eksempelvis er niveauet for biltyverier 
i Danmark i dag stort set på linje med antallet af bil-
tyverier i 1960, selvom bilparken er meget større. Det 

skal ses i sammenhæng med en langt bedre sikring 
af køretøjerne med elektronisk startspærre, der i prak-
sis næsten gør det umuligt at stjæle en bil. Samme 
tendens ses med elektronisk sikring og overvågning 
i hjemmene, institutionerne og supermarkederne og 
nabohjælp.16 Videoovervågning finder ligeledes sted 
i det offentlige rum, hvilket har en kontrollerende og 
afdæmpende effekt på gadevolden. Forskerne registre-
rer også en forbedret lovmoral og mere selvkontrol.17 

Et tredje forhold er, at de unge har ændret adfærd, 
idet de ikke opholder sig så meget på gaderne som 
tidligere. I stedet bruger de en masse tid foran diverse 
skærme i hjemmene, og det afholder dem fra meget 
af den kriminalitet, unge tidligere begik.18 Færre unge 
kommer herved ind i en kriminel karriere, mens de un-
ge, der først begår kriminalitet, har et uændret recidiv. 

Undersøgelser fra ROCKWOL Fondens Forsknings-
enhed demonstrerer samtidig, at danske børn og unge 
har adgang til væsentligt flere ressourcer i dag sam-
menlignet med i 1980’erne.19 De behøver altså ikke 
stjæle, hvad de kan købe. Fænomenet er naturligvis 
ikke begrænset til Danmark. Også i Storbritannien og 
Tyskland tager børnene del i forbrugsudviklingen. En-
delig kan der peges på et faldende forbrug af alkohol 
og narko blandt unge.20 I Danmark har lægeordineret 
metadon desuden reduceret de kriminelle aktiviteter 
blandt de hårdest ramte misbrugere.

Med den særlige udvikling i England og Wales efter 
2014, der bl.a. er dikteret i ændringer af, hvad der op-
fattes som strafbare handlinger, ligger den danske og 
tyske kriminalitetsrate i dag omtrent 40 procent under 
den engelske og walisiske kriminalitetsrate målt som 
hændelser pr. 100.000 indbyggere. 

Trods det langsigtede fald i kriminalitet i Danmark 
og Tyskland siden begyndelsen af 1990’erne ligger ni-
veauet dog idag omkring dobbelt så højt som i 1960, 
og i England / Wales ca. fem gange så højt. 

12.2. Mørketallet har ændret sig over tid
Nu fortæller de anmeldte straffelovsovertrædelser 
ikke om alle lovbrud. Nogle forbrydelser som fx skat-
teunddragelse bliver måske aldrig opdaget, og andre 
forbrydelser bliver ikke anmeldt. Offeret kan frygte 
for repressalier, hvis han eller hun møder den krimi-
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nelle på gaden. En anden årsag kan være, at offeret 
ikke ønsker at skade den kriminelle, fordi han fx ved 
hustrumis handling eller incest er et medlem af fami-
lien. Eller offeret kan vurdere, at en anmeldelse ikke 
er besværet værd, da politiet alligevel næppe vil op-
klare den pågældende, sandsynligvis mindre forbry-
delse. Man taler om det såkaldte mørketal. Med dette 
menes de forbrydelser, der aldrig anmeldes.

Ved tolkningen af figur 12.1 skal det derfor med i 
billedet, at mørketallet har ændret sig over tid, og at 
denne ændring har været i nedadgående retning. Det 
antyder de såkaldte ”offerundersøgelser”, der gennem-
føres for at kaste et supplerende lys over omfanget af 
kriminaliteten. Her spørger forskerne et repræsentativt 
udsnit af befolkningen, om de har været udsat for en 
forbrydelse indenfor det seneste år.21

Når forskellen mellem reelt begåede og registrerede 
forbrydelser sandsynligvis er blevet mindre, hænger 
det sammen med, at flere borgere er blevet forsikrede 
mod indbrud, og en erstatning fra forsikringsselskabet 
kræver en politianmeldelse for at kunne udbetales. 
Vold og seksuelle overgreb er desuden langt mindre 
accepteret i dag end tidligere, hvor de opfattes som 
normstridige og afskyelige.22 Selvom vold og seksuelle 
krænkelser i antal er mere begrænset og måske har 
nået et historisk lavt niveau,23 mindsker det ligeledes 
forskellen mellem antallet af reelt begåede forbrydel-
ser og anmeldte. 

Disse tolkninger kan dog næppe forklare det højere 
niveau i 2020 sammenholdt med 1960. Konklusionen 
er stadig, at der er mere kriminalitet i dag, end før vel-
færdssamfundet blev etableret. 

Konklusionen er, 
at der i dag er mere 
kriminalitet, end før 
velfærdssamfundet blev 
etableret.

I forhold til indsatsen mod kriminalitet i form af 
politistyrkens ressourcer er der betydelige forskelle. 

I 2018 var der 184 politibetjente pr. 100.000 indbyg-
gere i Danmark mod 213 i England og Wales og 319 
i Tyskland. Det højeste niveau blev nået i Nordirland 
med 363 betjente pr. 100.000 indbyggere.24

12.3. Danmark og Tyskland har færre   
i fængsel end England
Dømmes en person skyldig i en lovovertrædelse, kan 
samfundet aktivere forskellige sanktioner som bøder, 
betingede straffe, frakendelse af kørekort, konfiskati-
on af køretøj, alternative afsoningsformer som sam-
fundstjeneste og fodlænke eller indsættelse i fængsel. 
Vi koncentrerer os først om den mest alvorlige straf i 
form af fængsel, mens næste afsnit tager udviklingen 
i andre sanktionsformer op til behandling. 

Tabel 12.1 viser, hvor mange indsatte pr. 100.000 
indbyggere der er i de tre lande fra 1960 til 2020. Data 
er for Danmark og England og Wales opgjort som et 
årsgennemsnit for beholdningen af fanger. For Tysk-
land er det med en enkelt undtagelse beholdningen 
ved udgangen af året.25 

Nu kan en tabel af denne karakter dække over va-
riationer, der kan have flere årsager: ændringer i rets-
politikken, herunder tilbøjeligheden til at give hårdere 
straffe eller fængsel for flere forseelser, ændringer i 
sammensætningen af de begåede forbrydelser og 
ændringer i antallet af begåede forbrydelser. Ved tolk-
ningen er vi derfor varsomme med for håndfaste gene-
raliseringer. Alligevel fremstår det som en overordnet 
tendens, at antal indsatte pr. 100.000 indbyggere på 
trods af stigningen i kriminalitetsniveauet er forholdsvis 
ens over tid i Danmark. Generelt er det danske niveau 
i en sammenligning med Vesteuropa som gennemsnit 
lavt, og fører vi sammenligningen videre til store lande 
som Rusland og USA endda meget lavt.

I 2007-08 var der eksempelvis i Vesteuropa 103 
indsatte pr. 100.000 indbyggere. I Østeuropa lå tallet 
på 175. Rusland og USA anvendte fængselsstraf på 
et langt højere niveau med henholdsvis 629 og 756 
indsatte pr. 100.000 indbyggere.26 Det fremgår også, 
at der i dag er halvt så mange indsatte pr. 100.000 i 
Danmark i forhold til England og Wales, mens Danmark 
og Tyskland nærmest ligger på niveau. Langt de fleste 
indsatte er mænd. I 2016 var det kun 4,4 procent af 
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de indsatte i Danmark, der var kvinder, i England og 
Wales 4,5 procent og i Tyskland 5,9 procent.27 Uden-
landske statsborgere var i 2016 overrepræsenterede 
i Danmark og Tyskland med henholdsvis 28,0 og 35,6 
procent mod 11,6 procent i England og Wales.28 Og 
så er der en udtalt aldersprofil. I Tyskland i 2018 var 
eksempelvis kun 14 procent af de indsatte over 50 år 
og beskedne 4 procent over 60 år.29 

Vurderet ud fra tabel 12.1 ser det ud som om, det 
engelske/walisiske retsvæsen har mødt en stigende 
kriminalitet med hårdere sanktioner i form af flere og 
længere fængselsstraffe. 1993 Criminal Justice Act 
afspejlede en hårdere tilgang til kriminalitet, hvilket 
bidrog til at øge antallet af indsatte.30 Et andet mar-
kant spring opad i antallet af indsatte kom under New 
Labour ved regeringsmagten fra 1997 til 2010. Her 
introducerede Tony Blair en håndfast sanktionspolitik 
for at nedbringe kriminaliteten.31 

Tabel 12.1. Antal indsatte i Danmark, England og 
Tyskland pr. 100.000 indbyggere, 1960-2019

Danmark Tyskland England og Wales
1960 70,7 102,0 59,2
1970 70,1 70,5 79,8
1980 63,2 84,2 85,2
1990 66,6 69,6 89,0
2000 63,3 85,4 123,9
2010 71,4 84,9 152,1
2019 68,9 74,6 139,5

Note: Tyskland er Vesttyskland til og med 1990. 1960 for Tyskland beskriver 
1961. Alle tallene er årets gennemsnit med undtagelse af Tyskland, der i alle 
år, undtagen 2019, har tal for 31/12. For 2019 dækker tallet status d. 30.11.
Kilde: House of Commons, Destatis, Kriminalforsorgen, Von hofer m.fl. (2012), FN.

Den relative brug af kortere eller længere ubetin-
gede fængselsstraffe i de tre lande vises i figur 12.2. 
Der tegner sig et mønster, hvorefter Danmark i 2019 
benytter sig af korte og kortere fængselsstraffe i langt 
større omfang end det engelske og walisiske retsvæ-
sen og især det tyske retsvæsen. Knap 75 procent af 
de ubetingede straffe i Danmark er mellem nul og seks 
måneder og omkring ti procent er mellem et halvt og 
et helt år. 

Tyskerne er tilbageholdende med at dømme den 
kriminelle ubetingede fængselsstraffe. Retten vil ofte 

suspendere en i udgangspunktet ubetinget afsoning 
af fængsel i op til to års varighed. Forudsætningen er, 
at retten antager, at den dømte ikke vil begå ny krimi-
nalitet, eller at der ikke er andre grunde til at indsætte 
den dømte.32 I stedet kan den kriminelle henvises til at 
betale en bøde eller indsætte et beløb til en velgørende 
institution.33 Frafald fra indsættelse kan også være be-
tinget af tilsyn fra Kriminalforsorgen. Kun en tredjedel 
af de ubetingede domme resulterede i 2018 faktuelt i 
indsættelse i fængsel, idet tysk retsvæsen antager en 
præventiv effekt af selve fængselsdommen. Mellem-
lange og lange fængselsstraffe fylder derfor relativt 
mere i Tyskland end i de to andre lande.34 

Ved en tolkning af de lave gennemsnitlige danske 
beholdningstal i tabel 12.1 skal det altså medtænkes, 
at de lave tal dækker over, at relativt mange i kraft af 
de mange korte straffe ryger ind og ud af fængslerne i 
Danmark. Man taler også om flow ind og ud af fængs-
lerne, hvilket ligesom bestanden i sig selv har en stor 
betydning for kriminelles levevilkår og eventuelle re-
cidiv. I 2016 var antallet af nye indsatte i fængsler 204 
pr. 100.000 indbyggere i Danmark, 118 i Tyskland og 
218 i England og Wales.35

12.4. Andre former for sanktioner
Langtfra alle, der dømmes skyldige, får en fængsels-
straf.36 Allerede i 1905 blev der fx i Danmark indført 
betingede straffe, der ofte var med et tilknyttet tilsyn 
fra Kriminalforsorgen. Den dømte undgår fængsel, 
hvis han eller hun holder sig fri af kriminalitet i en gi-
ven periode samt accepterer at underlægge sig spe-
cifikke overvågningsvilkår, fx regelmæssige møder 
med en tilsynsførende. 

Udover betingede straffe findes en række andre 
alternativer til indsættelse af dømte, der har begået 
mindre graverende kriminalitet, men som alligevel skal 
have en straf. En af disse sanktioner er afsoning med 
elektronisk fodlænke. I 2005 indførtes i Danmark en 
ordning, hvor den, der blev idømt en op til tre måne-
ders ubetinget dom til afsoning i fængsel eller arrest-
hus, i stedet efter ansøgning kunne få lov til at afsone 
sin straf på sin bopæl. Grænsen blev senere hævet 
til seks måneder. Den dømte kan efter domsfældelse 
ansøge Kriminalforsorgen om tilladelse til at afsone 

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   246115830_velfaerdsstat_r2_.indd   246 13/05/2022   13.3913/05/2022   13.39



247

FORBRYDELSE, STRAF OG AFSONING

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Danmark Tyskland

0-6 måneder 6-12 måneder 1-2 år 2-3 år 3-5 år 5-10 år 10+ år

England og Wales

Figur 12.2. Ubetingede fængselsstraffe, fordelt på længde, 2019

Note: Grafen dækker kun, hvis ubetinget dom var den hårdeste straf, personen modtog ved retten. Alle tidsangivelser er inklusive øverste endepunkt, men 
eksklusive nederste. For Danmark inkluderer kategorien ’5-10 år’ domme op til 12 år. For alle tre lande gælder, at 10+ år inkluderer livstid. Disse tal inklu-
derer alle forbrydelser dømt ved domstolen til ubetinget fængsel ikke kun efter straffeloven, som i figur 12.1.
Kilde: Danmarks Statistik, Ministry of Justice og Destatis.

Figur 12.3. Iværksatte afsoninger med fodlænke pr. 100.000 indbyggere, 1999-2019

Note: I Danmark blev fodlænke først mulig som afsoning i 2005 og i England og Wales i 1999. Fra 2013 blev det i Danmark muligt at afsone de sidste seks 
måneder af sin straf med fodlænke, således at personer med længere straffe fik en blødere overgang til samfundet. 
For England og Wales er alle afsonere med fodlænker, personer der afsoner de sidste måneder af deres længere straf, og der gives således ikke fodlænke 
til personer med domme på under tre måneder.
Kilde: Kriminalforsorgen, Kriminalomsorgen, Ministry of Justice, ONS og FN.
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med fodlænke som erstatning for den ubetingede fri-
hedsberøvelse. Afgørelsen er dermed en administrativ 
afgørelse, der ikke kan ankes til en domstol. Afslag på 
udståelse af straf på bopælen kan gives, hvis det vurde-
res, at afsoneren antagelig vil overtræde de gældende 
vilkår. Denne vurdering kan baseres på, at den dømte 
har et misbrug af alkohol eller narkotika.

En fodlænke er en elektronisk sender, der sidder 
fast om anklen på den dømte. Senderen giver Kriminal-
forsorgen mulighed for at følge med i, om den dømte 
befinder sig i sit hjem og kun forlader det på aftalte 
tidspunkter. For at kunne afsone med fodlænke skal 
den dømte have en permanent adresse, have et job, 
deltage i aktivering eller være under uddannelse. Le-
dige ikke-aktiverede er udelukkede fra at afsone med 
fodlænke.37 Den dømte skal desuden gennemføre et 
kriminalitetsforebyggende kursus hos Kriminalforsorgen.

Når man afsoner på denne måde, kan man fort-
sætte med at arbejde, være i aktivering eller stude-
re, men man må ikke forlade hjemmet for at besøge 

venner eller lignende. Det er også en forudsætning, 
at der kan ske en effektiv overvågning af afsoneren. 
Det gælder primært bestemmelsen om, at afsoneren 
skal bære fodlænken under afsoningen, og den døm-
te må acceptere ugentlige uanmeldte kontrolbesøg, 
hvor Kriminalforsorgen tager blodprøver for at teste 
for spor af alkohol eller narkotika. 

Inspirationen i Danmark til ordningen med fodlænke 
kom især fra Sverige, hvor man siden 1994, først som 
en forsøgsordning og fra 1999 som en permanent 
ordning, havde gode erfaringer med brug af fodlænke. 
Evalueringer af den svenske ordning viste, at der var et 
markant lavere tilbagefald hos spritbilister, der havde 
afsonet med fodlænke. Desuden kostede ordningen 
det offentlige mindre end afsoning i fængsel, og der 
var tydelige samfundsøkonomiske fordele ved, at den 
dømte under afsoning kunne beholde sit job og undgå 
at komme på overførselsindkomster. Unge afsonere 
med fodlænke i Danmark har en større sandsynlighed 
for at gennemføre deres ungdomsuddannelse og en 

Figur 12.4. Domme til samfundstjeneste i England & Wales pr. 100.000 indbyggere, 1970-2019
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Note: Der dækkes ikke kun straffelovsovertrædelser, men også hvis fx overtrædelser af færdselsloven giver samfundstjeneste. 
Med i figuren er kun dømte, hvis hårdeste straf var samfundstjeneste.
Kilde: Ministry of Justice, ONS.
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mindre afhængighed af offentlig forsørgelse. Ældre 
afsonere over 25 år i parforhold har en lavere risiko 
for brud på forholdet.38

Brugen af fodlænke som afsoningsform i Danmark 
og i England og Wales fra 1999 til 2019 fremgår af 
figur 12.3, idet Tyskland ikke har en beslægtet afso-
ningsform.39 Ved tolkningen skal man være opmærk-
som på, at brugen af fodlænke er ret forskellig i de to 
lande. I Danmark bruges fodlænke under hele afso-
ningen samt under udslusningen fra fængslet, mens 
fodlænke primært anvendes i Storbritannien under 
udslusningen til samfundet i den sidste del af forløbet. 
Det fremgår, at fodlænke bruges mere i Danmark end 
i England og Wales.

En anden alternativ afsoningsform er samfundstje-
neste. Afsoning med samfundstjeneste har en række 
positive effekter for den dømte og samfundet, her il-
lustreret ved effekten i Danmark: Først og fremmest 
er beskæftigelsen bedre efter endt afsoning, lønnen 
for de beskæftigede er højere og afhængigheden af 
at modtage offentlige indkomstoverførsler mindre. 
Samtidig er den såkaldte recidiv, dvs. tilbagefald i kri-
minalitet, ikke større end efter afsoning i fængsel. Børn 
af kriminelle afsonere i samfundstjeneste har også 
lavere risiko for at blive anbragt udenfor hjemmet og 
lavere risiko for senere at begå ungdomskriminalitet

Antal afsonere i samfundstjeneste i England og Wa-
les fra 1970 til i dag fremgår af figur 12.4. Igen tegnes 
et billede af, at mildere sanktionsformer er på retur i 
det engelske retsvæsen.

12.5. Sammenfatning
England og Wales havde den klart største relative stig-
ning i kriminalitet fra 1960 og frem til i dag. En vigtig 
del af baggrunden for den stærke vækst er dog et lavt 
niveau i 1960 omkring det halve af det danske og ty-
ske. En anden forklaring er stramninger i engelsk rets-
politik, der fører til flere anmeldelser. En reform i 2014 
synes således at have drevet ellers faldende krimina-
litetstal kraftigt opad, og lige nu ligger niveauet om-
kring 40 procent over det danske og tyske.

Vender vi os mod sanktionspolitikken, er det ka-
rakteristisk, at der kun er halvt så mange indsatte pr. 
100.000 indbyggere i Danmark og Tyskland i forhold til 

England og Wales. Tallene skal endda ses på baggrund 
af, at antallet af indsatte i 1960 lå lavere i England og 
Wales end i Danmark og markant lavere end i Tyskland. 
Et vigtigt aspekt af engelsk retspolitik har således væ-
ret at møde de kriminelle med flere og hårdere fæng-
selsstraffe. Danske dommere idømmer relativt langt 
flere helt korte og kortere fængselsstraffe, mens især 
tyske domstole anvender flere mellemlange og lange 
straffe og generelt er tilbageholdende med at effek-
tuere korte ubetingede domme. England og Wales 
befinder sig på dette punkt i en mellemposition. Set 
ud fra flowet – til- og afgangen fra fængslerne – ligger 
Danmark og England derfor på niveau.

Overordnet dokumenterer kapitlet, at kriminalite-
ten i de tre velfærdssamfund er på et højere niveau 
i Danmark og Tyskland og på et langt højere niveau i 
England og Wales end lige efter Anden Verdenskrig. 
Det højere niveau i England og Wales i dag synes dog 
i ret stor grad at være betinget af pludselige stramnin-
ger af retspolitikken. Kapitlet viser således også, at der 
ikke er foretaget nogen harmonisering af sanktions-
politikken mellem de tre lande til en fælles nordvest-
europæisk praksis. 

Inspirationen i Danmark 
til ordningen med 
fodlænke kom især fra 
Sverige.
Noter
1 Aebi m.fl. (2021). For de seneste år bringer Aebi m.fl. (2021) en 

tilsigtet harmoniseret europæisk statistik, men da nærværende 
bog bringer tidsrækker tilbage til 1950, anvendes i figur 12.1 
nationalt baserede statistikker med de forbehold, der er nævnt 
i kommentarerne til figuren.

2 Jehle (2019).
3 Balvig (2015).
4 Balvig (2015).
5 Balvig (2015).
6 Andersen (1998 og 2011).
7 Hobsbawn (1995).
8 Jensen, Tamm og Tranæs (2015).
9 Pugh (2017).
10 Farrall (2014).
11 Hugh (2017).
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12 Hugh (2017). Loven gjorde det muligt at tiltale tiggere og per-
soner, der sov på offentlig ejendom. Et sigte med loven i 1824 
var at kriminalisere tidligere soldater fra Napoleonskrigene, der 
var uarbejdsdygtige eller arbejdsløse.

13 Wilkinson og Pickett (2011) her efter Balvig (2015).
14 Jensen, Tamm og Tranæs (2015).
15 Jehle (2019).
16 I Danmark var antallet af butikstyverier i 2015 fx faldet med me-

re end en tredjedel i forhold til, da de lå på det højeste niveau, 
hvilket var i første halvdel af 1990’erne (Balvig (2015)).

17 Andersen (2011).
18 Andersen m.fl. (2017).
19 Madsen og Skaksen (2020).
20 Andersen m.fl. (2017).
21 Jensen, Tamm og Tranæs (2015).
22 Balvig og Holmberg (2014).
23 Balvig (2015).
24 Aebi m.fl. (2021).
25 Det skal indskydes, at metoden ved beholdningsopgørelserne 

kan variere over tid og mellem landene. Fx om afsoning for ik-
ke-myndige personer indgår i tallene. 

26 Lappi-Seppälä og Tonry (2011).
27 Aebi m.fl. (2021).
28 Aebi m.fl. (2021).
29 Jehle (2019).
30 Farrall (2014), der finder en sammenhæng mellem stigende le-

dighed under Thatcher-regeringen og den stigende ejendoms-
kriminalitet og en tilsvarende sammenhæng mellem besparelser 
på overførselsindkomsterne og den stigende ejendomskrimina-
litet. Thatchers boligpolitik med frasalg af kommunale boliger 
havde en betydning for kriminalitetens geografiske udbredelse. 
Det var nemlig de mest attraktive boliger med fx adgang til have, 
der blev frasolgt, mens de resterende kommunale ejendomme 
blev efterladt som nedslidte og meget lidt attraktive boliger med 
potentiale for ghettoisering og koncentration af kriminaliteten. 
Retorisk var Thatcher en strammer i forhold til retspolitikken, 
men i praksis kom der ikke nogen betydende stramninger i hen-
des regeringstid. Først med the 1993 Criminal Justice Act kom 
en stramning af lovgivningen efterfulgt af et øget antal indsatte 
(Farrall (2014)). 

31 Pugh (2017).
32 Jehle (2019).
33 Jehle (2019).
34 Jehle (2019).
35 Aebi (2021).
36 Indtil 1966 var fysiske straffe også en mulighed i Storbritanni-

en. Først da holdt briterne helt op med at hænge dødsdømte 
og med undtagelse af visse områder i Skotland også at piske 
nogle af de hårde kriminelle (Morgan (1990)). 

37 ”Aktivering” omfatter også aktive arbejdsmarkedsprogrammer 
under Kriminalforsorgen.

38 For en vurdering af ordningen, se: Andersen og Andersen (2012).
39 Aebi m.fl. (2021) bringer i tabelform en oversigt over, hvilke 

europæiske lande der har fodlænke- eller fodlænkelignende 
afsoningsformer.
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Del III: Erhvervs udvik lingen, 
arbejds markedet samt ind
kom ster og forbrug
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Bogens velfærdsstater hører til blandt de rigeste i verden, 
men den erhvervsmæssige udvikling har været ret 
forskellig efter 1960. I kapitlet ses der nærmere på den 
nationale vej til velstand.

udviklingen
13. Erhvervs -
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13.1. Erhvervsudviklingen i Danmark
Indtil 1960 var landbruget hovederhvervet trods an-
strengte afsætningsforhold på nogle af de vigtige eks-
portmarkeder. Selvom staten trådte til med en omfat-
tende landbrugsstøtte, stagnerede produktionen i lø-
bet af 1960’erne netop som følge af fortsat vanskelige 
afsætningsforhold. Landmændene søgte at optimere 
produktionsvilkårene gennem øgede investeringer i 
maskiner og staldudstyr fulgt op af omfattende sam-
menlægninger af landbrug, en såkaldt strukturratio-
nalisering. Med de store investeringer i landbrugets 
maskinpark steg produktiviteten, og samtidig faldt be-
hovet for arbejdskraft, og antallet af beskæftigede gik 
voldsomt tilbage.

Efter Danmarks indtræden i EF i 1973 blev markeds-
situationen bedre, hvilket havde været et af hovedar-
gumenterne for tilslutningen til fællesskabet. Investe-
ringerne og produktionen steg derfor i de følgende år. 
Prisen på landbrugsjord fulgte imidlertid med opad, 
og mange yngre landmænd med store lån i ejendom-
men kom i en indtjeningsklemme, da prisstigningerne 
på landbrugsprodukter fladede ud. I 1980’erne fulgte 
produktionsreguleringer indenfor EF, og som noget nyt 
kom en række miljøkrav til det stadig mere intensive 
erhverv, der øgede forbruget af gødning og pesticider. 

Sammenlægningen af landbrug er fortsat frem til i 
dag. I 1960 var der 275.000 selvstændige landbruge-
re mod under 35.000 i 2018. Undervejs er det traditi-
onelle blandede landbrug med malkekøer, grise og 
vegetabilske afgrøder blevet en saga blot som følge 
af en gennemgribende specialisering for at udnytte 
stordriftsfordelene ved maskinparken og de større 
jordtilliggender. I dag handler det om enten at være 
producent af grise, mælk, kødkvæg, fjerkræ og æg 
eller vegetabilske produkter.

Danmarks første industrialisering i slutningen af 
1800-tallet var i vidt omfang knyttet til fremvæksten af 
det eksportorienterede landbrug. Enkelte store indu-
strier uden afsæt i landbruget og med en international 
orientering etablerede sig desuden i København. Det 
meste af industrien var dog præget af små virksomhe-
der, der forsynede hjemmemarkedet. Denne struktur 
blev yderligere cementeret under krisen i 1930’erne. 
Høj told og restriktioner på importen fremmede den 

nationalt forankrede industri, der voksede i bredden. 
Som følge af hjemmemarkedets afskærmede position 
under krisen var produktiviteten uændret, nogle steder 
endda faldende. 

I 1950’erne blev begrænsningerne for importen 
mindre som følge af Danmarks deltagelse i det interna-
tionale økonomiske samarbejde. Mange virksomheder, 
der tidligere havde nydt godt af beskyttelsen af hjem-
memarkedet, kom ud i hård international konkurrence, 
og en del måtte lukke. De stærkeste virksomheder kla-
rede sig igennem via en omstilling mod verdensmar-
kedet. Mange fandt et mindre speciale, hvor de kunne 
gøre sig gældende ved design, produktudvikling og 
kvalitet. Fra 1958 steg investeringerne markant, og 
eksporten af industrivarer overhalede i begyndelsen 
af 1960’erne landbrugets eksport. En række store og 
internationalt orienterede virksomheder slog samtidig 
igennem baseret på produktudvikling og tilpasning til 
verdensmarkedet.

Det var et fællestræk for de fleste OECD-lande ef-
ter Anden Verdenskrig, at industrien havde en stærk 
tilvækst. Produktivitetsstigninger i landbruget førte til 
overflytning af en stor del af landbrugets arbejdsstyr-
ke til industrien. En medvirkende årsag til industriens 
gennembrud som det dominerende eksporterhverv i 
Danmark var den lange globale højkonjunktur frem til 
1973. På eksportmarkederne i Vesteuropa og Nord-
amerika steg det private forbrug, og landenes industri 
investerede kraftigt i ny teknologi. Rustningskapløbet 
mellem USA og Sovjetunionen bidrog yderligere til at 
øge efterspørgslen, og det samme gjorde udbygningen 
af velfærdsstaten på de væsentligste eksportmarkeder. 
Over lange stræk var det også en fordel, at ikke alene 
dansk, men vesteuropæisk industri kunne importere 
nye teknologier og maskiner fra USA.1 

På hjemmemarkedet var der et ophobet behov for 
flere og større boliger og udbygning af infrastrukturen. 
Undervejs faldt priserne på råstoffer og energi på ver-
densmarkedet, hvilket yderligere stimulerede væksten 
i dansk industri, der importerer størstedelen af sine 
råstoffer. Det internationale valutasystem blev mere 
smidigt og de internationale kreditsystemer mere fleksi-
ble, så det blev lettere at låne til erhvervsinvesteringer.
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Det var et fællestræk 
for OECD-landene efter 
Anden Verdenskrig, at 
industrien havde en 
stærk tilvækst.

I 1973 hævede de olieproducerende landes orga-
nisation, OPEC, oliepriserne med 70 procent, hvilket 
blev indgangen til langvarige økonomiske problemer. 
I 1974 steg arbejdsløsheden, og industriproduktionen 
oplevede et reelt fald afløst af skiftende konjunkturer 
efter udgangen af 1970’erne. Der kom et opsving ved 
midten af 1980’erne efterfulgt af en nedgang i forbin-
delse med den såkaldte Kartoffelkur, der begrænse-
de det indenlandske forbrug. Så kom et nyt opsving 
fra 1993. Finanskrisen i 2008-09 satte en bremser på 
produktionen afløst af en ny højkonjunktur fra 2013. 
Corona-krisen i 2020 havde en begrænset effekt på 
BNP i 2020, og effekten var overraskende kortvarig.

Produktivitetsstigningerne i industrien og landbru-
get med ledsagende prisfald pr. enhed har muliggjort 
en arbejdsdeling, hvor en voksende andel af forbru-
gernes efterspørgsel sker på ydelser fra de såkaldte 
serviceerhverv, der leverer tjenesteydelser. Disse er-
hverv kan igen splittes op i en privat og offentlig del.

De private serviceerhverv kan yderligere opdeles i 
to grupper: forbrugs- og produktionsservice. Den første 
består af de brancher, der sælger ydelser til borgerne, 
eksempelvis detailhandlere, frisører, restauranter, ho-
teller og tandlæger. Den anden gruppe sælger ydelser 
til virksomhederne, eksempelvis reklamebureauer, 
IT-konsulenter, banker og rådgivende ingeniører. Bå-
de forbrugs- og produktionsservice har gennemgået 
store teknologiske forandringer, og nogle erhverv som 
fx detailhandelen har været igennem en omfattende 
strukturrationalisering med butiksdød. Storcentre, net-
handel og supermarkeder har udkonkurreret købman-
den, slagteren, bageren, fiskehandleren, boghandleren 
og ostebutikken.

Produktionsservice er gået markant frem siden 
1950’erne under en hastig teknologisk udvikling, senest 

med digitaliseringen. Når produktionsservice vandt 
frem, skyldtes det, at mange mindre og mellemstore 
virksomheder koncentrerede sig om selve produkti-
onen. Aktiviteter som rengøring, markedsføring, per-
sonaleuddannelse, IT-support og revision købes hos 
servicevirksomheder. I de store virksomheder valgte 
man ofte at ansætte medarbejdere til at løse disse 
opgaver. Men også her købte man de mere speciali-
serede ydelser hos eksterne leverandører. Dertil kom, 
at erhvervslivets massive investeringer fremmede ban-
kerne, leasingbureauerne og forsikringsselskabernes 
vækst. Serviceerhvervene har derfor en stor betydning 
som leverandør af mange forskellige tjenesteydelser 
til de vareproducerende erhverv.

13.2. Erhvervsudviklingen i Storbritannien
Krigen medførte teknologiske fremskridt i den kemi-
ske industri, elektronikindustrien, luftfartsindustrien og 
produktionen af motorer i tilknytning til udviklingen af 
radar, jetmotorer, antibiotika og atomkraft.2 Andre de-
le af det britiske erhvervsliv haltede bagefter med et 
nedslidt produktionsapparat, en lav produktivitet og 
fastlåste forhold på arbejdsmarkedet. 

Labour opnåede absolut flertal i Underhuset ved 
det første valg efter krigen i 1945 og kunne gennemfø-
re væsentlige dele af sin økonomiske politik, herunder 
omfattende nationaliseringer. Den engelske national-
bank, Bank of England, havde indtil da som en histo-
risk anomali været på private hænder og blev nu som 
noget af det første nationaliseret, hvilket modsvarede 
et ønske i arbejderregeringen om at gennemføre en 
kraftigere styring af økonomien med vægt på at sikre 
den fulde beskæftigelse indenfor den bredere vel-
færdspolitiske vision.

I den kommende tid fulgte nationaliseringer af jern- 
og stålværker og centrale dele af transportsektoren, 
herunder jernbanerne og luftfarten. Gasforsyningen 
og elektricitetsdistributionen blev samlet og nationa-
liseret med store rationaliseringsgevinster.3 The Coal 
Industry Nationalisation Act fra 1946 lagde kulminer 
og mineralforekomster ind under staten. Kulminerne 
havde i mellemkrigstiden haft en lav produktivitet, og 
lønningerne lå under industriens, hvilket havde ført til 
hårde arbejdskonflikter for at hæve lønniveauet. 
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Frem gennem 1950’erne og 60’erne investerede 
skiftende regeringer kraftigt i kulminerne, men var oppe 
mod en overproduktion på verdensmarkedet med fal-
dende priser også formidlet af overgangen til olie som 
dominerende energikilde i store dele af industrien og 
transportsektoren. Mange af minerne gav underskud 
og blev kun holdt i gang af hensyn til beskæftigelsen 
og som en del af regionalpolitikken. Atomkraftværker 
gjorde det fra slutningen af 1950’erne yderligere svært 
at opretholde en rentabel kulbrydning.

Nationaliseringerne 
vedrørte de dele af 
økonomien, der var 
en forudsætning for 
produktionen i den 
private sektor.

I alt blev omkring 20 procent af de økonomiske akti-
viteter nationaliseret frem til 1950. Et fællestræk for de 
nationaliserede virksomheder var, at de vedrørte dele af 
økonomien, der var en forudsætning for produktionen 
i den private sektor, og nationaliseringerne styrkede 
planlægningsmulighederne uden at underminere den 
private sektor. Samtidig prioriterede Labour-regeringen, 
at kapital førtes over i de eksportorienterede erhverv, og 
en devaluering af pundet i 1949 fremmede industriens 
konkurrencedygtighed på de internationale markeder 
med et overskud på handelsbalancen i de følgende år. 

I 1950 var økonomien i klar fremgang. BNP lå om-
kring 50 procent over niveauet i 1938, dvs. det sidste 
fredsår.4 Noget så usædvanligt som en stor eksport af 
biler til USA, hvor forbrugerne efterspurgte de mindre 
engelske biler, gavnede en ellers trængt betalingsba-
lance. Den tyske folkevogn, den franske Renault og 
den italienske Fiat var endnu ikke tilbage i markedet, 
og de mindre britiske modeller havde attraktion som 
bil nr. to på det nordamerikanske marked.

Allerede nu kunne dog iagttages svaghedstegn 
ved den britiske erhvervsstrategi. Investeringerne var 
lave, og ved modtagelsen af Marshallhjælpen blev en 

relativt mindre del af denne kanaliseret over i investe-
ringer i industrien end i Frankrig og Tyskland.

Trods De Konservatives tilbagevenden til rege-
ringsmagten efter valget i 1951 var det i de følgende 
år kun få af de nationaliserede virksomheder, der pri-
vatiseredes, og det var primært i jern- og stålindustri-
en. 1950’erne var i det hele taget præget af en politisk 
konsensus, hvor Churchill og De Konservative ikke 
ønskede at udfordre hverken majoriteten af tilhæn-
gere af velfærdsstaten eller fagbevægelsen, der gik 
styrket ud af krigen.5 Dertil kom, at denne generation 
af konservative havde et kollektivistisk syn på staten.

I 1950’erne kom økonomien ind i det almindelige 
opsving i den vestlige verden. Mod midten af tiåret 
var Storbritannien formentlig den stærkeste økonomi 
i Europa og førende i udnyttelsen af atomkraft.6 Efter 
år med rationeringer kom briterne ind i masseforbru-
gets æra. Detailhandelen gennemgik betydelige for-
andringer efter åbningen af de første supermarkeder i 
begyndelsen af tiåret. Koncept og teknologi blev i første 
omgang importeret fra USA, og centraliseringen af de-
tailhandelen resulterede som i andre vesteuropæiske 
lande i butiksdød og et ændret forbrugsmønster med 
flere fast food-produkter i befolkningens køleskabe.

Efter år med 
rationeringer nærmede 
Storbritannien sig 
masseforbrugets æra.

Familiernes forbrug blev styrket af, at industrien 
efterspurgte ufaglært kvindelig arbejdskraft. Flere 
kom til at eje deres egen bolig, og varige forbrugs-
goder som køleskab, fryser, radio, stereoanlæg, tv og 
vaskemaskine blev almindelige,7 ligesom ferierejser 
til kontinentet blev en mulighed for mange arbejdere. 
Efterkommeren af den walisiske minearbejder, der i 
1930’erne var rejst til Spanien for at deltage i borger-
krigen på republikkens side, holdt nu måske sommer-
ferien i Spanien. Bilparken mere end fordobledes fra 
1950 til 60, hvor den britiske bilindustri fremstillede 
godt 1,3 mio. biler. 
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Selvom befolkningens forbrug fortsat steg i 1960’er-
ne, blev det, som tiåret skred frem, tydeligt, at Storbri-
tannien haltede bagefter i økonomisk vækst i forhold 
til EF-landene. Storbritannien havde i begyndelsen 
af 1950’erne været overbevist om styrken i sin egen 
økonomi. Dertil kom betydningen af de tætte bånd til 
Commonwealth-landene og til USA, der havde haft 
afgørende betydning for evnen til at bekæmpe nazis-
me og fascisme. Den igangværende afvikling af kolo-
nisystemet antog desuden en mindre voldelig karakter 
end afviklingen af det franske, og kontakterne var mere 
levedygtige. Den daværende britiske regering havde 
derfor forsømt muligheden for at deltage i forhand-
lingerne om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab 
i begyndelsen af 1950’erne, hvilket afspejlede en år-
hundredlang tradition for økonomisk mere at orientere 
sig globalt end kontinentalt.8

Tilsvarende havde den konservative regering ikke 
deltaget i forhandlingerne om Romtraktaten og var der-
for udelukket fra at påvirke vilkårene ved en eventuel 
optagelse i EF.9 Herved kom Storbritannien ikke med 
i dette fællesskab af vækstøkonomier med indbyrdes 
synergi. I stedet tog den britiske regering initiativ til 
dannelsen af frihandelsorganisationen EFTA, der i fra-
været af store kontinentale økonomier langtfra repræ-
senterede de samme muligheder som EF. Etableringen 
af EF var slet og ret det største strukturelle tiltag for at 
optimere den europæiske økonomi i perioden. EFTA 
fulgte briternes dengang foretrukne mere begrænse-
de model for europæisk økonomisk samarbejde med 
frihandel for medlemsstaternes industrivarer, men ik-
ke for landbrugsprodukter og uden EF’s overnationale 
elementer og fælles toldpolitik overfor tredjelande.

Nationalregnskabet var et nyt økonomisk plan-
lægningsredskab i 1950’erne, der påkaldte sig stor 
opmærksomhed i medierne, og Tyskland havde en 
årlig vækst i BNP frem gennem 1950’erne på over 6 
procent, Holland en vækst på 3,6 og Frankrig en vækst 
på 3,5 mod Storbritanniens beskedne 2,2 procent.10 
Sammenligningen af vækstrater i medierne var må-
ske ikke helt rimelig, da udgangspunktet var lavere i 
fx Tyskland, hvis økonomi rejste sig af asken, men ikke 
desto mindre gjorde tallene indtryk i offentligheden. I 
Londons politiske elite var der også en tiltagende frygt 

for ikke længere at kunne gøre sig gældende som en in-
ternational magt af betydning. Man begyndte at tale om 
Storbritannien som et blot større Sverige.11 Det plæde-
rede for en tilslutning til EF, der blev tolket som en po-
tentiel supermagt på linje med USA og Sovjetunionen.12

Da den konservative premierminister Macmillan 
ansøgte om medlemskab af EF i 1961, nedlagde de 
Gaulle imidlertid veto i januar 1963 med det argument, 
at Storbritannien ville komme til at fungere som en 
trojansk hest for amerikansk dominans i Fællesska-
bet.13 Historien gentog sig, da Labours Harold Wilson 
igen forsøgte at opnå britisk medlemskab i 1967 på et 
tidspunkt, hvor stemningen i parlamentet var udpræget 
for en tilslutning til EF, idet den relative økonomiske 
tilbagegang efterhånden var manifest.14

En tidstypisk udgivelse med kritik af de alminde-
lige skavanker i det britiske erhvervsliv ved denne tid 
var Michael Shanks’ The Stagnant Society fra 1964. 
Shanks, der var erhvervsredaktør på Financial Times, 
tolkede det britiske klassesamfund med en svag soci-
al mobilitet som en barriere for at inddrage arbejder-
klassens intelligensreserve i produktionen. Samtidig 
pegede han på et konfliktfyldt arbejdsmarked med 
dårlige relationer mellem inkompetente arbejdsgivere 
og konfliktparate fagforeninger.15 

Arbejdsgiverne plejede deres ”old boys”-netværk 
og var tøvende overfor forandringer. Shanks sammen-
lignede fagforeningerne med det tidlige industrisam-
funds maskinstormere.16 En række bøger fra det kendte 
forlag Penguin Books, der producerede billige debat- 
og fagbøger af høj kvalitet, udkom under serietitlen 
What is Wrong with Britain? og satte fokus på dårlige 
præstationer og inkompetent ledelse i industrien, ud-
dannelsessystemet og i fagforeningerne. 

Arbejdsgiverne plejede 
deres ”old boys”-
netværk.

Et problem, der trængte sig på fra begyndelsen 
af 1960’erne, var en svag produktivitetsudvikling i in-
dustrien. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med svig-
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tende investeringer som følge af en allerede dengang 
overophedet boligsektor, der tiltrak ledig kapital. Flere 
pegede på, at de højere uddannelser prioriterede hu-
manistiske fag på bekostning af naturvidenskabelige 
og praktiske ingeniøruddannelser,17 og at ungdomsud-
dannelserne ikke formåede at uddanne tilstrækkeligt 
med faglærte arbejdere.18 

Ved valget i 1964, der igen bragte Labour til mag-
ten, argumenterede partiet for behovet for en øget 
satsning på naturvidenskabelige uddannelser og et 
generelt uddannelsesløft efter, hvad arbejderpartiet 
betegnede som ”de 13 spildte år med De Konservative”. 
Storbritannien skulle moderniseres med videnskaben 
i højsædet. Ambitionerne blev i første omgang fulgt 
op af etableringen af et teknologiministerium og deref-
ter af et løft i uddannelsessektoren. Et tredje træk var 
gennationalisering af virksomheder indenfor jern- og 
stålindustrien som en indrømmelse til Labours ven-
strefløj, der fortsat så nationaliseringer som en del af 
strategien på vejen til et socialistisk samfund.

Med i problemkredsen var et overvurderet engelsk 
pund i forhold til dollaren. For at fastholde kursen satte 
skiftende regeringer renten op, hvilket gjorde det dy-
rere og mere risikabelt at investere, og den høje kurs 
på den nationale valuta mindskede eksportmulighe-
derne. De statistiske data talte deres eget sprog. Stor-
britanniens andel af den samlede industrieksport fra 
de 11 største industrilande faldt fra 20 procent i 1954 
til under 14 procent i 1964, og tendensen fortsatte.19 

Mere overordnet blev økonomien nu i stigende grad 
trængt af de kontinentale industrinationers genetab-
lerede dynamoer og af globaliseringen.

I 1967 gennemførte en Labour-regering en devalue-
ring af pundet, hvilket gav endnu et dyk i den nationale 
selvtillid. Øget inflation fortsatte presset på valutaen, 
der i 1972 blev gjort flydende i forhold til dollaren. In-
flationen hang sammen med lønstigninger, der lå over 
stigningen i produktiviteten. Figur 13.1 viser udviklingen 
i dette gab gennem perioden fra 1960 frem til 1980. Fra 
midten af 1960’erne stak lønnen afsted fra produktivi-
teten, og fra begyndelsen af 1970’erne gik det helt galt. 
Labour havde haft en intention om at gennemføre en 
indkomstpolitik for at styrke sammenhængen mellem 
løn- og produktivitetsudviklingen, men en rodfæstet 

tradition for yderst decentrale lønforhandlinger gjorde 
denne strategi umulig.20 

Skiftende Labour-regeringer fortsatte fra deres 
genindtræden i 1964 den stop-go-politik med forbrugs-
stramninger i perioder med en særlig høj inflation og 
massive underskud på handelsbalancen og en mere 
løs økonomisk politik ved forbedringer af balancen, 
De Konservative havde indledt seks år tidligere. Hel-
ler ikke denne politik gavnede erhvervslivet. Politiske 
ambitioner i Labour om at gennemføre en overordnet 
planmæssig styring af økonomien med indkomstpoli-
tik i en central rolle faldt således hurtigt til jorden. Da 
briterne langt om længe blev medlem af EF i 1973, 
var det for sent til at fastholde Storbritannien som en 
førende industrination.21 

Selvom økonomisk vækst og produktivitet lå lavere 
end i EF i 1960’erne, blev tiåret alligevel i befolkningen 
opfattet som en tid med fremgang i materielle vilkår 
under fuld beskæftigelse og en stadig udbredt poli-
tisk konsensus. I 1970’erne brød derimod en egent-
lig, vedvarende krise ud. Allerede i 1970 gik omkring 
600.000 ledige. Alligevel steg lønningerne langt over 
produktivitetsudviklingen, inflationen tog til, og vilde 
strejker og hårde arbejdskampe skabte et dysfunkti-
onelt arbejdsmarked. Oliekrisen i efteråret 1973 med 
kraftige stigninger i oliepriserne ramte et forholdsvis 
svagt produktionsapparat hårdt. Frem gennem 1970’er-
ne lå den gennemsnitlige årlige økonomiske vækst på 
beskedne 0,9 procent.22

I begyndelsen af 1980’erne blev beskæftigelsessi-
tuationen forværret, og godt tre millioner gik arbejds-
løse i 1985. Det var bl.a. et resultat af den konservative 
regerings monetaristiske politik, der hævede renten 
til nye højder. Fortsat svage investeringer og inflati-
onsskabende lønstigninger gav industrien dårlige 
arbejdsvilkår. 

Historikere betegner tiden fra midten af 1960’erne 
og frem gennem 1970’erne og 80’erne som en periode 
med afindustrialisering (deindustrialisation) med tab 
af mange arbejdspladser, der dog langt hen ad vejen 
blev kompenseret gennem vækst i serviceerhvervene.23 
Mellem 1966, hvor beskæftigelsen i industrien toppede, 
og 1983 var der tale om en tilbagegang på mere end 
3,1 millioner arbejdspladser i industrien. Det svarede 
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til 37 procent på mindre end 20 år.24 Tilbagegangen 
ramte gamle industriområder i Midt- og Nordengland, 
Nordirland, Wales og Skotland hårdt og gjorde en ud-
lignende regionalpolitik til noget nær en umulighed.

I anden halvdel af 1980’erne var der igen vækst i 
økonomien, herunder i industrien. I nogle år lå væk-
sten i BNP pr. capita over niveauet i det øvrige EF. Væk-
sten var bl.a. drevet af en vidtgående liberalisering af 
finanssektoren med et øget lånefinansieret forbrug til 
følge, og kontrollen med udenlandske investeringer i 
Storbritannien blev ophævet.25 Omstillingen mod ser-
viceerhverv som dynamo i økonomien var fortsat vidt-
gående. Da Thatcher stoppede som premierminister 
i 1990, skrantede økonomien imidlertid igen ledsaget 
af en høj inflation, og de anstrengte konjunkturer vare-
de ved frem til De Konservatives valgnederlag i 1997. 

I 1980’erne og 90’erne gennemførte konservative 
regeringer en privatiseringspolitik, der inkluderede klas-
siske offentlige institutioner som fængselsvæsenet og 
vandværkerne. Denne politik blev videreført, da New 
Labour under Tony Blair overtog regeringsmagten i 
1997 og igen under Gordon Brown til Labour tabte 
regeringsmagten i 2010. 

Frem til finanskrisen fulgte en periode med vækst 
og faldende arbejdsløshed, selvom ledigheden i 2006 
stadig lå på 1,4 millioner arbejdsløse. Industrien fort-
satte dog med at gå tilbage relativt. I 2010 var industri-
ens andel af BNP nede på ca. 10 procent. Som følge af 
udenlandske overtagelser var vigtige dele af industrien 
endvidere kommet på udenlandske hænder. 

I samme periode fortsatte væksten i serviceerhver-
vene med høje vækstrater, se også figur 13.2, der vi-
ser høje vækstrater gennem næsten hele perioden fra 
1970 til i dag med en tilbagegang omkring finanskri-
sen. Som følge af den store betydning finanssektoren 
havde med en kraftig vækst frem til krisen, led denne 
sektor særligt store tab langt over EU-gennemsnittet 
for sektoren. Regeringen førte dog en stærkt under-
støttende politik overfor bankerne, hvor bankkunders 
indskud blev garanteret af regeringen. Storbritannien 
havde heller ikke tilsluttet sig euroen, og regeringen 
gennemførte en devaluering, der stimulerede ekspor-
ten, samtidig med at renterne blev sat ned.26

London havde da også for længst etableret sig som 
et globalt finans- og forsikringscentrum med en over-
flod af højt betalte job, ligesom mange multinationale 

Figur 13.1. Løn- og produktivitetsudvikling i Storbritannien, 1960-1980. 1960=100

Kilde: Bank of England.
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selskaber etablerede deres hovedsæde i London. 
Ligeledes var der mange gode job i centraladmini-
strationen og i andre grene af den offentlige sektor. 
I det hele taget var der en fremgang i vellønnede job 
i serviceerhvervene i det sydøstlige England, hvilket 
forstærkede nedarvede kulturelle og politiske forskelle 
mellem nord og syd. 

Afviklingen af den nationale konsensus efter krigen, 
svækkelsen af fagbevægelsen og udbredelsen af neoli-
berale ideer afviklede en moralsk begrænsning af, hvad 
der var en mulig indtjening i toppen af erhvervslivet. Det 
ændrede erhvervspolitiske klima smittede især af på 
hidtil uhørte aflønninger i finans- og bankverdenen.27 
Set for Storbritannien som helhed var jobtilvæksten 
dog især betinget af tilkomsten af usikre lavtløns- og 
deltidsjob i handel og service. 

Der skete med andre ord en opsplitning af arbejds-
markedet mellem højt betalte, i nogle tilfælde ekstremt 
højt betalte, funktionær- og ledelsesjob på den ene side 
og lavtlønnede og usikre job i serviceerhvervene på 
den anden. Mellemgruppen af vellønnede faglige indu-

striarbejdere var derimod under stærkt pres. Samtidig 
fortsatte de geografiske ubalancer i indkomstdannelsen.

Med omkring 300.000 beskæftiget i landbrug og 
fiskeri omkring 1985 var denne sektors andel af be-
skæftigelsen allerede ubetydelig inden årtusindskiftet. 

Hvad Brexit vedtaget ved en folkeafstemning i juni 
2016 og realiseret i 2020 kommer til at betyde for bri-
tisk erhvervsliv, vil vise sig i de kommende år. Natio-
nalregnskabet peger på en tilbagegang i den britiske 
økonomi i 2020 på i omegnen af 10 procent mod en 
nedgang i fx Danmark på godt 3 procent. Hvad der er 
resultat af Brexit, og hvad der er resultat af pandemien, 
kan ikke isoleres. Bevæggrundene i befolkningen og 
tilgange i vælgerkorpset er tidligere omtalt i kapitel 6.

Analyser fra OECD peger på, at Brexit formentlig 
vil give et yderligere bidrag til afindustrialiseringen, jf. 
også kapitel 3. Produktionsvirksomheder vil således 
opleve en klart større eksportnedgang end de højt pro-
filerede serviceerhverv i London.28 Den britiske rege-
ring arbejder i øjeblikket på at blive optaget i en række 
frihandelsorganisationer for at styrke landets økonomi.

Figur 13.2. Værditilvækst i serviceerhverv, faste priser, 1970 = 100
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13.3. Erhvervsudviklingen i Tyskland
En amerikansk plan, Morganthau-planen, der sigtede 
mod at forhindre Tyskland i at genopstå som en bety-
dende magt i Europa gennem demontering af industri-
en i den amerikanske besættelseszone og beslaglæg-
gelse af tyske patenter, blev definitivt forladt i 1947. 
Planen blev i stedet erstattet af det amerikanske Euro-
pean Recovery Program, bedre kendt som Marshall-
planen eller marshallhjælpen, der spillede en central 
rolle i genopbygningen i de tre vestlige besættelses-
zoner, der blev til Forbundsrepublikken (se kapitel 1).

På trods af de heftige luftangreb fra allieret side var 
mange af fabriksanlæggene overvejende intakte efter 
krigen. Industrien kunne derfor genoptage produktio-
nen, da freden kom, og et fungerende marked blev gen-
etableret.29 Kulminerne i Ruhrområdet var eksempelvis 
i drift igen få måneder efter kapitulationen i maj 1945. 
Da det meste af transportsystemet var udbombet, var 
der dog gennem længere tid et distributionsproblem. 
Selv via floderne var det i den første efterkrigstid ikke 
muligt at transportere varer og råvarer, da de var blo-
keret af sprængte broer og sænkede skibe.

I de tre vestlige besættelseszoner blev de gamle 
ejendomsforhold bevaret, og de store industrier fort-
satte som familieejede selskaber. Et mere omfattende 
program for nationaliseringer blev således ikke gennem-
ført, og næsten alle tiltag til nationalisering af industri 
og finanssektor blev ført tilbage, ligesom en jordreform 
ikke kom udover det indledende stadie.30 Derimod blev 
der gennemført en antitrustlovgivning, og love fra be-
gyndelsen af 1950’erne sikrede en betydelig medar-
bejderindflydelse i de store selskabers bestyrelser.31

I den sovjetiske besættelseszone iværksattes 
omfattende nationaliseringer og en jordreform, der 
i første omgang udstykkede de preussiske godser til 
omkring 300.000 mindre landbrug. Senere fulgte en 
kollektivisering af jorden og oprettelse af statsbrug.32 I 
begyndelsen beslaglagde og fjernede Sovjetunionen 
også en masse industrielt materiel i sin besættelses-
zone som led i krigsskadeserstatningen. Industrien 
og finanssektoren blev senere inddraget i den socia-
listiske planøkonomi efter sovjetisk mønster, og DDR 
indgik i arbejdsdelingen i COMECON-landene som 
leverandør af industrivarer.

Vesttysklands modtagelse af Marshallhjælp fra 
1948 og frem til begyndelsen af 1950’erne medførte 
en kapitalindsprøjtning og overførsel af amerikansk 
teknologi og lige så afgørende en deling i to tysklande, 
da Sovjet afviste at lade østzonen modtage hjælpen. 
En amerikansk gennemført pengeombytning i 1948, 
hvor de gamle tyske mark – Reichsmarken – erstatte-
des af D-marken til en lav kurs, mindskede værdien af 
befolkningens opsparing, men lod erhvervslivet uan-
tastet, idet fx aktier og andre formuegoder ikke blev 
nedskrevet.33 

Som en del af pengeombytningen blev markedet sat 
fri. Maksimalpriser blev afviklet, og rationeringen af va-
rer ophævet. Ombytningen, der erstattede en nærmest 
værdiløs valuta med en hård valuta, tyskerne havde 
tiltro til, førte næsten umiddelbart til en genopretning 
af forsyningen med varer og afviklingen af de sorte 
markeder. Den tyske politiker Ludwig Erhard, der se-
nere blev forbundskansler fra 1963 til 1966, spillede 
en væsentlig rolle i udtænkningen og gennemførelsen 
af valutareformen, og det var ham, der afskaffede rati-
oneringen i forbindelse hermed.

Vesttysklands mod tag
else af Marshallhjælp 
medførte en 
kapitalindsprøjtning 
og overførsel af 
amerikansk teknologi.

Kombinationen af en effektiv industrisektor, etab-
leringen af en velfungerende markedsøkonomi, en ny 
stærk valuta og en kvalificeret og særdeles motiveret 
arbejdsstyrke, der kun ønskede at sikre sig en nogen-
lunde velstand på baggrund af krigens ødelæggelser,34 

bragte efter en indledende høj arbejdsløshed og store 
prisstigninger den vesttyske økonomi på fode igen.35 

Koreakrigen 1950-53 betød en opdrift i efterspørgslen 
på vesttyske industri- og råvarer, og arbejdsløsheden 
blev kraftigt reduceret. Arbejdsmarkedet var samti-
dig velfungerende med lønstigninger, der lå omkring 
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fremgangen i produktiviteten, og arbejdstagersiden 
var som nævnt velrepræsenteret i de store firmaers 
bestyrelser. 

Den økonomiske restauration blev i datiden opfat-
tet som et økonomisk mirakel, das Wirtschaftswun-
der. I midten af 1950’erne overhalede produktionen 
pr. capita førkrigsproduktionen i Det Tredje Rige. Re-
lativt hurtigt opstod en mangel på arbejdskraft, der 
resulterede i ankomsten af de første gæstearbejdere 
fra Italien, Grækenland og Portugal. Et vedvarende 
handelsoverskud var etableret og blev fastholdt trods 
gentagne revalueringer af D-marken.

Da Forbundsrepublikken medvirkede til oprettel-
sen af EF i 1957, kom landets effektive industri ind i 
et stort marked. Dette marked repræsenterede et vel-
kendt forretnings- og sprogområde for tysk erhvervsliv. 
Resultatet blev vækstrater i Vesttyskland i 1960’erne, 
der lå på det dobbelte af Storbritanniens, dog afbrudt 
af et mindre økonomisk tilbageslag i 1966-67. Allere-
de i anden halvdel af 1950’erne havde Vesttyskland 
overhalet Storbritannien som verdens næststørste 
bilproducent, og figur 13.3 viser, at derfra blev det ty-
ske forspring kun uddybet. 

Udviklingen blev 
opfattet som et 
økonomisk mirakel, das 
Wirtschaftswunder.

Samarbejdet med Vesteuropa betød en mindskel-
se af den direkte amerikanske dominans formidlet 
gennem den økonomiske praksis. Af Vesttysklands 
eksport gik omkring 10 procent til USA og næsten 
halvdelen til EF-landene.36 Derimod var eksporten til 
DDR ubetydelig.

Da oliekrisen ramte Tyskland i 1973, udvidede den 
socialdemokratiske regering under kansler Helmut 
Schmidt erhvervslivets lånemuligheder, og Forbunds-
republikken undgik et langvarigt tilbageslag for hur-
tigt at genvinde de positive takter i økonomien. Årene 
efter indlemmelsen af DDR i Forbundsrepublikken i 
1990, hvor en tidligere socialistisk planøkonomi skulle 

omformes til en markedsøkonomi, gav imidlertid ved-
varende problemer. 

I sommeren 1990 lå den østtyske produktivitet ef-
ter en faldende tendens i 1980’erne på knap 35 pro-
cent af produktiviteten i Vesttyskland.37 Samtidig blev 
skønsmæssigt 180 mia. øst-mark vekslet til godt 110 
mia. DM,38  uden at der skete ændringer i arbejdspro-
duktivitet og -kvalitet, hvilket efterlod den østtyske in-
dustri med meget svækkede konkurrencebetingelser. 
Lønninger og pensioner blev udbetalt i forholdet en til 
en.39 Reelt var der tale om en helt urealistisk vurdering 
af det økonomiske potentiale i DDR. Forholdet mellem 
D-mark og østmark burde i virkeligheden have været 
1:10 eller måske endda 1:20, ”hvilket mere ville have 
svaret til den østtyske økonomis stade, substans og 
formåen. Men en sådan omregningskurs var det af po-
litiske grunde umuligt at foreslå at gennemføre”.40 Den 
østtyske industri blev med ét slag ikke blot eksponeret 
for konkurrencen fra Vesttyskland. Den blev også udsat 
for globaliseringen uden afbødende foranstaltninger. 
Udfordringerne blev forstærket, da det traditionelle 
marked for østtyske industrivarer i Østeuropa nærmest 
brød sammen i årene efter 1990, hvilket især ramte den 
østtyske metal- og stålindustri. Når valget stod mellem 
at købe dårligere østtyske eller bedre vesttyske varer 
til den samme kurs i D-mark, blev de østtyske varer fra-
valgt. Mange af de tidligere DDR-virksomheder måtte 
indstille deres aktiviteter, og det industrielle output lå 
i 1991 på 35 procent af niveauet i 1989.41

Den såkaldte Treuhandanstalt var en institution 
ejet af den tyske stat. Den skulle fra sommeren 1990 
og frem til 1994 privatisere, omlægge eller helt afvik-
le de ca. 8.000 statsejede virksomheder i det tidligere 
DDR med omkring 45.000 fysiske produktionssteder.42 
Privatiseringen af disse virksomheder, der havde be-
skæftiget 3,5 millioner mennesker i industrien og i byg-
ge- og anlægssektoren,43 skete overvejende gennem 
salg til vesttyske virksomheder, der rationaliserede 
eller nedlagde produktionen. 

Resultatet blev en modernisering af produktions-
apparatet. Bilindustriens produktion af Trabant og 
Wartburg blev fx erstattet af fremstilling af VW, BMW 
og Mercedes i nye, gennemrationaliserede anlæg med 
udstrakt anvendelse af industrirobotter. Samtidig blom-
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strede en række mindre, lokale servicevirksomheder op 
i kølvandet på overgangen til markedsøkonomi. Men 
resultatet blev også en meget høj arbejdsløshed, da 
næsten 60 procent af arbejdspladserne i industrien 
forsvandt.44

Karakteren af en regulær vesttysk overtagelse blev 
forstærket af, at det overvældende flertal af industriens 
hovedkvarterer kom til at ligge i Forbundsrepublikken. 
I den samme periode blev landbrugskollektiverne og 
statsgodserne opløst, da bønderne i kollektiverne fik 
mulighed for at trække sig ud og blive selvstændige 
landbrugere. 

I Vesttyskland førte de omfattende investeringer 
i den østtyske infrastruktur, hvor boliger, veje og pro-
duktionsanlæg var nedslidte, til omfattende opgaver 
til vesttyske entreprenører og håndværkere og til indu-
strien. Østtyskernes opsparede formuer, der var blevet 
værdisikrede ved den urealistiske vekselkurs mellem 
østmark og D-mark, blev samtidig omsat i køb af vestty-
ske varige forbrugsgoder og biler. Østtyskerne rådede 
således som nævnt over en opsparing, der blev vekslet 
til godt 110 mia. D-mark.45 Indvandring af arbejdskraft 
fra DDR gav et tilskud af human kapital. Resultatet blev 

i første omgang en højkonjunktur i Vesttyskland, der 
dog ikke formåede at modvirke en stigende ledighed 
på landsplan i konsekvens af den industrielle afvikling 
af det tidligere DDR. 

Mod midten af 1990’erne blev Forbundsrepublik-
ken ramt af et tilbageslag, hvor de astronomiske om-
kostninger ved integrationen af Østtyskland blev en 
hæmsko for økonomien. Bl.a. var de tvungne bidrag 
til pensioner og socialsikring blevet sat i vejret for at 
finansiere overførselsindkomster i det gamle DDR med 
øgede omkostninger til følge for såvel lønmodtagere 
som arbejdsgivere. Det blev med andre ord dyrere at 
producere i Vesttyskland, og investeringerne i produk-
tionsapparatet aftog.46 

En høj arbejdsløshed i begyndelsen af det nye årtu-
sind var med til at nedsætte det indenlandske forbrug, 
hvilket forstærkede krisen. Samtidig ændrede dele af 
arbejdsmarkedet karakter med en tilbagegang i fuld-
tidsjob. Fra midten af 1993 og frem til 2005 gik antallet 
af fuldtidsjob tilbage med 3,2 millioner, og denne tilba-
gegang fandt primært sted i industrien og bygge og 
anlæg.47 Parallelt med dette steg antallet af job med et 
lavt ugentligt timetal og lave lønninger i yderkanten af 

Figur 13.3. Produktion af personbiler i tusinder, Storbritannien og Vesttyskland 1950-1985

Kilde: Danmarks Statistik.
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arbejdsmarkedet for at udgøre omkring 12 procent af 
den samlede beskæftigelse i 2005. Statsgælden steg 
og steg frem mod årtusindskiftet, og arbejdsløsheden 
slog rekord i 2004 og 2005.

Mod midten af 
1990’erne blev 
Forbundsrepublikken 
ramt af et tilbageslag 
med de astronomiske 
omkostninger ved 
integrationen af 
Østtyskland.

Vilkårene for tysk erhvervsliv blev væsentligt for-
bedret i løbet af 00’erne. Eurosamarbejdet blev startet 
i 1999 med tysk deltagelse, og den fysiske valuta blev 
indført den 1. januar 2002, hvilket forbedrede konkur-
renceevnen. Den tyske produktivitet lå fortsat højt, fx 
knap 30 procent højere end i Storbritannien, så tyske 
varer udtrykt i euro var billige i forhold til konkurren-
ternes varer.48 Derudover var der en accept i dele af 
fagbevægelsen af løntilbageholdenhed. De kommen-
de år gav lønstigninger under inflationen og betydeligt 
under lønstigningerne i andre europæiske lande.49 

Åbningen af EU mod øst medførte, at der var en mobil 
arbejdskraftreserve lige udenfor Forbundsrepublikkens 
grænser parat til at arbejde for lave lønninger, hvilket 
var yderligere lønmodererende.

Medvirkende til at styrke erhvervslivet var udflytnin-
gen af dele af produktionen, der virkede som under-
leverandører eller service- og salgsorganisationer, til 
lavtlønslande i Central- og Østeuropa eller Asien, især 
Kina. Ved udliciteringen var der fokus på lønintensive 
dele af produktionen.50 Hertil kunne føjes stærke pro-
duktivitetsstigninger i eksportindustrien og en stigen-
de efterspørgsel efter tyske maskiner, kemikalier og 
ikke mindst biler – herunder til vækstmarkeder i Kina, 
Rusland og Indien.

Endelig kom reformer af arbejdsmarkedet og de so-
ciale ydelser, der er knyttet til arbejdsmarkedet, samlet 
i Agenda 2010.51 Reformerne blev gennemført i årene 
2003-05 af en socialdemokratisk ledet regering under 
kansler Gerhard Schröder. 

Med reformerne blev det lettere for virksomheder-
ne at oprette midlertidige job, arbejdsanvisningen blev 
reformeret og effektiviseret, perioden på fuld arbejds-
løshedsunderstøttelse blev reduceret, det blev mindre 
attraktivt at leve på bistandshjælp, pensionsalderen 
blev sat op og arbejdsgivernes bidrag til tvungne so-
ciale ordninger justeret.

Samlet set fik den tyske økonomi en opdrift baseret 
på en kraftig vækst i eksporten, og man taler om det 
andet økonomiske mirakel. Finanskrisen slog også 
mildere igennem og blev hurtigere overvundet end i 
resten af Europa. Medvirkende til krisens overvindel-
se efter kun et år var, at delstatsbanker trådte til for 
at hjælpe industrien, at staten holdt hånden under 
bilindustrien, og at et velfungerende arbejdsmarked 
forhandlede sig frem til lønninger og arbejdsvilkår, der 
styrkede produktionen. Boligboblen var også langt fra 
af de samme dimensioner som i Storbritannien og USA 
Tyskland blev hele verdens ”Exportmeister”. Den øko-
nomiske tillid var så stor, at landet kunne låne penge 
til nul renter. I Sydeuropa – og her især i Grækenland 
– var borgerne ophidsede over tyske krav til landenes 
økonomi som betingelse for økonomiske tilskud fra 
EU, overvejende fra Tyskland, hvilket imidlertid ikke 
forhindrede, at det var tyske biler sydeuropæerne 
købte.52 Det samme gjorde det kinesiske marked, der 
har en afgørende betydning for de tyske producenter 
af kvalitetsmærker.

Tysklands erhvervsliv står dermed på trods af pan-
demien stærkt med en høj produktivitet, et samarbej-
dende arbejdsmarked og en højt kvalificeret arbejds-
styrke. Men tysk erhvervsliv har som andre sider af 
det tyske samfund også en udfordring med en relativt 
sen digitalisering.

Den uensartede industrielle udvikling i de tre lan-
de fremgår også af figur 13.5. Vækstraten i industrien 
målt i faste priser var højest i Danmark fra 1980 og frem 
til finanskrisen. Tyskland fulgte noget efter, men tysk 
industri overvandt hurtigere finanskrisen end dansk, 
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hvorefter vækstraten var nogenlunde den samme. 
Industriproduktionen i Storbritannien havde fra 1970 

og frem til det økonomiske opsving i midten af 1980’er-
ne svage vækstrater. Efter slutningen af 1980’erne har 
vækstraterne i britisk industri ligget klart under de to 
øvrige landes. Det første industrialiserede land i ver-
den har fundet andre veje til velstand gennem en højt 
profileret servicesektor koncentreret omkring London.

Tyskland blev hele 
verdens Exportmeister.
13.4. Hovederhvervenes andel af  
beskæftigelsen i de tre lande
Produktivitetsstigninger i landbrug og industri mulig-
gjorde en væsentlig ændret fordeling af arbejdsstyr-
ken på hovederhverv i den private sektor. Hertil kom 
globaliseringens betydning for udfasning af europæ-
iske industrier. Udviklingen fra 1950 til 2012 indenfor 
de private erhverv vises i figurerne 13.6-13.8. 

Allerede i 1950 var beskæftigelsen i landbrug, 
skovbrug og fiskeri ubetydelig i Storbritannien. Om-
kring 1980 var disse erhvervs andel af beskæftigelsen 
også ganske lav i Danmark og Tyskland. Baggrunden 
var som nævnt de kraftige produktivitetsstigninger 
ved disse aktiviteter. 

Fra midten af 1960’erne faldt industriens andel af 
beskæftigelsen væsentligt. I alle tre lande tog service-
erhvervene over som det mest betydende erhverv, når 
det handler om beskæftigelsen. Som tidligere nævnt er 
det dog fortsat sådan, at mange servicevirksomheder 
er underleverandører til industrien.

13.5. Sammenfatning
Der er klare fællestræk ved erhvervsudviklingen i de 
tre lande. Påvirkningen fra globaliseringen og høje 
arbejdskraftbesparende stigninger i produktiviteten 
i landbruget og industrien har ført til, at beskæftigel-
sen er faldet indenfor de to sektorer, mens den er vok-
set markant indenfor serviceerhvervene i alle tre lan-
de. Der er dog også bemærkelsesværdige forskelle. 
Tyskland og Danmark har således i større udstræk-

ning fastholdt en relativt høj industriproduktion, end 
tilfældet er i Storbritannien, der har gennemgået no-
get, der minder om en afindustrialisering. 

Der er flere årsager til de noterede forskelle. 
Danmark startede som et udpræget landbrugsland, 
og Storbritannien og Tyskland var i en lang periode 
præget af udviklingen under krigen. Dertil kommer,  
at store politiske beslutninger i perioder har præget 
udviklingen i ikke mindst Storbritannien og Tyskland. 
Storbritannien har således i perioder været påvirket 
af både nationaliserings- og privatiseringsbølger. Og 
Tyskland blev i lang tid påvirket af sammenslutningen 
af Vest- og Østtyskland og de politiske initiativer, der 
fulgte i kølvandet.

Overordnet set er tendensen gået i retning af, at 
Danmark og Tyskland har haft en mere ensartet ud-
vikling, mens Storbritannien skiller sig ud.

Noter
1 Mogensen (2010).
2 Pugh (2017). Allerede i mellemkrigstiden var landbruget langt 

fremme i mekaniseringsprocessen, og en stor del af landbru-
gets arbejdsstyrke havde skiftet til andre erhverv inden krigsud-
bruddet i 1939. Denne arbejdskraftreserve var med andre ord 
tidligere udtømt end i Danmark, hvor strukturrationaliseringer 
først slog igennem for alvor i 1950’erne og de følgende år.

3 Dele af Storbritannien havde endnu i 1945 ikke fået elektricitet. 
4 Dillard (1970).
5 Netop fagbevægelsen var en af krigens vindere i Storbritannien.
6 Annan (1990).
7 Udbredelsen af vaskemaskinen før etableringen af rensningsanlæg 

fik de engelske vandløb til at skumme med sulfo – akkurat ligesom 
de danske. For en gennemgang af de britiske miljøproblemer og 
forsøgene på at håndtere dem, se Clapp (1994). For en tilsvarende 
omtale af de historiske danske miljøproblemer, se Jensen (1996).

8 Tombs (2021).
9 Ved dannelsen af Kul- og Stålfællesskabet var Labour-regerin-

gen endnu af den opfattelse, at Storbritannien kunne diktere 
udviklingen på kontinentet. Frankrig og Tyskland var imidlertid 
ved at rejse sig økonomisk efter krigen, hvilket også gjaldt det 
postfascistiske Italien, og udviklingen lod sig på ingen måde 
styre fra London. Ved et EF-medlemskab ville det blive svært 
for Storbritannien at fastholde importen af billige fødevarer fra 
Commonwealth-landene, og briterne mente også, at den sær-
lige relation til USA ville blive svækket. 

10 Maddison (1965) her på baggrund af Dillard (1970).
11 Tombs (2021).
12 Tombs (2021).
13 Anderson (2021). Kennedy-administrationen var rent faktisk en 

fortaler for, at Storbritannien skulle søge om medlemskab ud 
fra den betragtning, at det ville skabe et brohoved ind i EF for 
amerikansk indflydelse (Anderson (2021)).

14 Ved afstemningen i Underhuset var 487 for mod 26 imod. 
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Figur 13.4. Den tyske industrieksport i mia. 2015-euro, 1980-2018

Figur 13.5. Udviklingen i værditilvæksten i industrien 1970-2018, faste priser, 1970=100

Note: Tyskland er Vesttyskland frem til og med 1990, derefter det samlede Tyskland.
Kilder: Destatis, Danmarks Statistik og Bank of England. 

Note: Tyskland er Vesttyskland frem til og med 1990, derefter det samlede Tyskland.
Kilde: Destatis.
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Note: Figuren har gennemgående databrud. Det bør nævnes, at helt sammenlignelige data er svære at fremskaffe. Der er især forskelle på definitioner af 
beskæftigede på tværs af lande og tid. Desuden bemærkes det, at i Danmark dækker jagt, landbrug og fiskeri også over råstofudvinding. Det betyder mest i 
2012, hvor 0,2 procentpoint ud af de 2,6 % som kategorien dækker, udgøres af råstofindvinding. Kilde: Danmarks Statistik.

Figur 13.6. Udviklingen i erhvervenes andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor, 
1950-2012, Danmark

Figur 13.7. Udviklingen i erhvervenes andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor, 
1950-2012, Storbritannien

Note: Figuren har gennemgående databrud. Disse brud ødelægger dog ikke den samlede trend. Det bør nævnes, at helt sammenlignelige data er svære at 
fremskaffe. Der er især forskelle på definitioner af beskæftigede på tværs af lande og tid. Kilde: Bank of England.
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Figur 13.8. Udviklingen i erhvervenes andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor, 
1950-2012, Tyskland

Note: Figuren har gennemgående databrud. Mest betydende er det for Tyskland i 1959 med inklusionen af Saarland og Berlin og for Tyskland i 1991 med 
samlingen. Indtil da beskriver tallene Vesttyskland. Kilde: Destatis.

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   275115830_velfaerdsstat_r2_.indd   275 13/05/2022   13.4113/05/2022   13.41



276
15 Morgan (1990).
16 Morgan (1990).
17 I den britiske intelligentsia var der en udbredt billedlig opfattelse af, 

at den repræsenterede de moderne grækere. Yankieerne var Rom.
18 Morgan (1990).
19 Morgan (1990).
20 Morgan (1990).
21 Pugh (2017). Hos De Konservative var der en betydelig intern 

opposition på dette tidspunkt mod medlemskab af EF. Labours 
officielle linje var direkte imod, selvom et betydeligt mindretal 
stemte for. 

22 Morgan (1990).
23 Healey (1985), Pugh (2017).
24 Healey (1985).
25 Christophersen og Hansen (2020).
26 Tombs (2021).
27 Glennerter (2020).
28 OECD (2020a).
29 Øhrgaard (2009) oplyser, at omkring 20 procent af de tyske in-

dustrianlæg blev sat ud af spillet. Indtil efteråret 1944 steg den 
tyske industriproduktion, fremmet af introduktionen af en 60 ti-
mers arbejdsuge i sommeren 1944. Denne produktion var den 
afgørende årsag til, at Tyskland kunne føre krigen videre efter de 
store nederlag på østfronten og den amerikanske og engelske 
landgang i Normandiet. De engelske bombekampagner sigtede 
overvejende mod den civile befolkning for at knække kampmo-
ralen, og mange anlæg blev etableret under jorden, beskyttet 
for de allieredes bombardementer. Et eksempel er produktio-
nen af V1- og V2-raketter, der efter britiske bombninger af de 
oprindelige anlæg ved Østersøen blev flyttet til underjordiske 
anlæg i Harzen, Mittelwerk Dora, hvor tusinder af kz-fanger blev 
brugt som arbejdskraft. Ordrer fra Hitler om at ødelægge det 
vigtige Ruhrområde i foråret 1945 blev forhindret af bl.a. Hitlers 
rustningsminister Albert Speer (Fest (2007)).

30 Bender (2016).
31 Piketty (2020).
32 Lammers (2006).
33 Reichsmarken var omfattet af en så omfattende mistro, at den i 

praksis var blevet erstattet af cigaretter. I fraværet af en funge-
rende valuta kunne landet ikke rejse sig igen (Hawes (2019)). 
Vekselkursen var 1 D-mark for 15 gamle mark. ”Således blev al-
mindelige menneskers opsparinger på det nærmeste udslettet, 
mens forretningskapitalen blev bevaret”, Hawes (2019), s. 204.

34 ”De store flertal, i øst såvel som i vest, fandt ubevidst nyt fæste 
i de gamle dyder, så vidt de lå hinsides al form for politik. De var 
ordentlige, punktlige, præstationsberedte og effektive; de måt-
te være det for at udbedre de kolossale skader og genopbygge 
deres land”, Bender (2016 s. 35 f). 

35 Tysk industri havde på baggrund af den forcerede udvikling 
af metoder og produkter under krigen opnået gevinster med 
hensyn til innovation og produktudvikling. Arbejdsstyrken var 
ganske vist blevet reduceret, men mange havde også opnået 
en opkvalificering under krigen (Øhrgaard (2009)).

36 Bender (2016).
37 Lammers (2006). Blum (2019) anslår et produktivitetsniveau 

helt nede omkring 20-25 procent.
38 Kitaj (2015 s. 34), Lammers (2006, s. 23).
39 Kitaj (2015).
40 Lammers (2006, s. 24).
41 Giebler og Wyrwich (2018).
42 Giebler og Wyrwich (2018).

43 Giebler og Wyrwich (2018).
44 Lammers (2006).
45 Lammers (2006).
46 OECD (2020b).
47 OECD (2006).
48 Pugh (2017).
49 Kitaj (2015).
50 OECD (2006).
51 Kommissionen, der fremsatte reformforslagene udenom arbejds-

markedets parter, blev ledet af Volkswagens personaledirektør, 
Peter Hartz. Arbejdet blev igangsat af kansler Schröder efter 
tre års forgæves forsøg på at få arbejdsmarkedets parter til at 
bidrage til en trepartsaftale, der gennem en bedre arbejdsfor-
midling og større jobskabelse skulle sætte gang i væksten i tysk 
økonomi.

52 Hawes (2019).
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Virksomhedsstrukturen
Af boksens tabeller fremgår virksomhedsstrukturen 
målt på ansatte i industri og servicevirksomhed. I 
alle tre lande er antallet af industrivirksomheder 
domineret af virksomheder med få ansatte. I Tysk-
land er der dog relativt flere industrivirksomheder 
med 50 ansatte eller mere end i Danmark og Stor-
britannien. Men selv her udgør antallet af virksom-
heder med 50 ansatte eller mere kun 4 procent af 
det samlede antal virksomheder. Dominansen af 
små virksomheder er endnu mere udtalt i service-
erhvervene, og det gælder igen alle tre lande.
De to nederste tabeller viser de enkelte størrelses-
gruppers andel af det samlede antal ansatte i in-
dustri og service. Nu træder et andet billede frem. 
Virksomheder med 50 eller flere ansatte har klart 
den største andel af det samlede antal ansatte i bå-
de industrien og serviceerhvervene. 

I Tyskland er det især de meget store industri-
virksomheder, der dominerer arbejdsmarkedet, men 
udviklingen mod centralisering er også vidt frem-
skreden i Danmark og Storbritannien. I Storbritan-
nien er handels- og servicevirksomhederne mere 
centraliserede end i de to andre lande.

Service- og handelsvirksomheder efter størrelse, 
andel af virksomheder, 2018, procent

Danmark Tyskland Storbritannien
0-9 ansatte 89,3 84,7 90,3
10-19 ansatte 5,4 8,6 5,5
20-49 ansatte 3,5 4,6 2,8
50-249 ansatte 1,5 1,8 1,2
250+ ansatte 0,3 0,3 0,3
Kilde: Eurostat.

Industri- og byggerivirksomheder efter størrelse, 
andel af virksomheder,  2018, procent

Danmark Tyskland Storbritannien
0-9 ansatte 85,6 78,5 89,5
10-19 ansatte 6,7 12,2 5,3
20-49 ansatte 4,7 5,3 3,1
50-249 ansatte 2,5 3,2 1,7
250+ ansatte 0,5 0,8 0,3

Kilde: Eurostat.

Industri- og byggerivirksomheder efter størrelse, 
andel af ansatte, 2018, procent

Danmark Tyskland Storbritannien
0-9 ansatte 14,1 11,0 18,9
10-19 ansatte 9,3 9,7 7,9
20-49 ansatte 14,5 9,8 12,2
50-249 ansatte 25,5 18,9 21,8
250+ ansatte 36,6 50,6 39,3
Note: Minedrift kan for Danmark ikke deles op i 10-19 og 20-49 ansatte – i 
beregningen er medarbejderne fordelt ligeligt mellem de to grupper. Betyd-
ningen er omtrent 0,1 procentpoint.
Kilde: Eurostat.

Service- og handelsvirksomheder efter størrelse, 
andel af ansatte, 2018, procent

Danmark Tyskland Storbritannien
0-9 ansatte 20,4 22,1 19,2
10-19 ansatte 9,8 11,2 8,1
20-49 ansatte 14,2 13,4 10,1
50-249 ansatte 20,0 16,6 13,9
250+ ansatte 35,7 36,6 48,7

Kilde: Eurostat.
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En høj beskæftigelse er afgørende for finansieringen af velfærdsstaten. Den 
høje beskæftigelse er især vigtig for en velfærdsstat som den danske, der er 
stærkt omfordelende, og hvor der er billige børnepasningsmuligheder, gratis 
sundhedsydelser, skolegang og uddannelser. Alternativet til en høj beskæftigelse 
kunne være et endnu højere skattetryk, der gennem et mindre arbejdsudbud 
kunne blive en trussel mod velstandsniveauet. I dette kapitel ses der på, i hvilken 
udstrækning det er lykkedes at fastholde en høj beskæftigelse, og om der er tegn 
på, at det fremadrettet kan blive vanskeligere at opretholde et tilstrækkeligt højt 
niveau for beskæftigelsen. 

og arbejdsmarkedet
14. Beskæftigelsen
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Forskelle i velfærdsmodeller kan antages at slå 
igennem på arbejdsmarkedet i en vekselvirkning med 
landenes erhvervs- og uddannelsesstruktur og den fag-
lige organisering m.v. EU har således kun i begrænset 
omfang gjort sig gældende som en ensartet regulator 
af fællesskabets arbejdsmarkeder, der fortsat i høj grad 
er styret af nationale politikker og traditioner.1 

Den danske arbejdsmarkedspolitik er i en europæ-
isk kontekst kendt for den såkaldte flexicurity-model. 
Ordet er en sammentrækning af de to engelske ord 
“flexibility“ og “security“ og udtrykker, at modellen er 
en blanding af fleksibilitet for arbejdsgiverne og sik-
kerhed for lønmodtagerne. 

Reelt har modellen tre ben.2 For det første en høj 
grad af fleksibilitet i arbejdsgivernes ret til at afskedi-
ge og ansætte medarbejdere. For det andet et relativt 
højt økonomisk sikkerhedsnet for lønmodtagerne i 
tilfælde af arbejdsløshed og for det tredje en aktiv ar-
bejdsmarkedspolitik. 

De tre elementer i modellen har været en integreret 
del af dansk arbejdsmarkedspolitik siden 1960’erne, 
men det konkrete indhold har ændret sig. Det mest 
konstante har været fleksibilitetsdelen, hvor de liberale 
regler for afskedigelse af medarbejdere har været gæl-
dende i årtier. Da en voksende andel af lønmodtagerne 
er ansat på funktionærlignende vilkår, har der dog reelt 
været tale om en tendens til længere opsigelsesvarsler 
på arbejdsmarkedet som helhed.

Det økonomiske sikkerhedsnet er garanteret ved, 
at folk, der bliver ledige, får dagpenge på et relativt 
højt niveau. Kompensationsgraden er højest for de 
lavest lønnede, da en fast maksimal ydelse giver en 
noget lavere kompensationsgrad for de højtlønnede. 
Dagpengesystemet har ændret sig i forhold til, hvor 
lang tid der kan opnås dagpenge. Ved en reform i 1994 
afskaffedes muligheden for at genoptjene dagpenge 
ved aktivering, og den maksimale dagpengeperiode 
blev sat til syv år. Denne maksimale periode blev i 1999 
forkortet til fire år og i 2010 til to år.

Det sidste ben i flexicurity-modellen er den aktive 
arbejdsmarkedspolitik, hvor aktivering spiller en helt 
central rolle. Formålet med aktiveringen har skiftet 
fokus igennem årene. Inden reformen i 1994 var et 
væsentlig formål med aktiveringen at sikre de lediges 

forsørgelse ved en genoptjening af dagpengeretten. 
Fra reformen i 1994 og fremefter blev aktiveringen i 
stigende grad set som middel til opkvalificering og som 
rådighedstest af den ledige i forhold til arbejdsmar-
kedet. Med aktiveringsdelen skabes en mulighed for 
løbende opkvalificering af de ledige, der kan bidrage 
til at øge produktiviteten og omstillingsparatheden i 
arbejdsstyrken. Med reformen i 1994 og fremefter er 
der altså etableret en voksende bevidsthed omkring 
rollefordelingen af de tre ben i flexicurity-modellen. 

Fleksibiliteten skal sikre, at virksomhederne tør 
ansætte nye medarbejdere, da de forholdsvis omkost-
ningsfrit kan neddrosle igen, hvis det bliver nødvendigt. 
Dagpengene skal sikre lønmodtagerne en økonomisk 
tryghed, uden at det er intentionen, at lønmodtagere 
overgår til langvarig afhængighed af overførselsind-
komster. Det forholdsvis høje dagpengeniveau skal 
sikre, at arbejdskraften ikke tvinges over i lavproduk-
tive job. Endelig skal den aktive arbejdsmarkedspoli-
tik sikre, at ledige har kvalifikationerne til at få job, og 
den skal sikre, at de hjælpes og motiveres til aktivt at 
søge job. Det handler om at skabe forudsætninger for 
omstilling på arbejdsmarkedet, der er under stadig 
påvirkning fra globaliseringen, og ikke om blot at øge 
beskæftigelsen gennem at sænke den løn, de ledige 
er parate til at tage et arbejde til.

Flexicurity-modellen forbindes især med det danske 
arbejdsmarked, men det svenske og norske arbejds-
marked har mange fællestræk, ligesom modellen har 
inspireret diskussionerne om beskæftigelsen i EU.

Flexicurity-modellen 
forbindes især med det 
danske arbejdsmarked.

I Storbritannien satte Thatcher ind med reformer 
af arbejdsløshedssystemet med markant lavere satser 
(se kapitel 7). Det skete i et forsøg på at fremme den 
såkaldte workfare, hvilket igen har stimuleret fremvæk-
sten af mange lavproduktive job indenfor især service-
sektoren. Incitamenterne til at være i beskæftigelse er 
stærke i forlængelse af relativt lave dagpengesatser 
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og korte perioder på dagpenge i tilfælde af svigten-
de beskæftigelse. Med dens kontinentale model har 
udgangspunktet i Tyskland været socialforsikringer 
for heltidsarbejdende familieforsørgere, der har nydt 
godt af en stærk lovgivningsreguleret beskyttelse i 
ansættelsen. Da børne- og ældreomsorgen i en vis 
udstrækning er henvist til familien, har kvinderne histo-
risk båret en stor del af dette ansvar med en forventet 
lavere erhvervsdeltagelse som resultat.

Forskelle i allokeringen af ressourcer på henholds-
vis passiv forsørgelse og aktivering af arbejdsløse lig-
ger i tråd med de tre velfærdsmodeller. I en analyse 
for 2010 viser sammenlignelige data, at udgifterne til 
aktive tiltag udgjorde 2,04 procent af BNP i Danmark, 
mens udgifterne til passiv forsørgelse af de ledige lå 
på 1,27 procent af BNP. I Storbritannien udgjorde de 
samme udgifter henholdsvis 0,23 og 0,31 procent af 
BNP og i Tyskland 0,89 og 1,28 procent.3 Den åbne le-
dighed var i 2010, hvor ledigheden endnu var stærkt 
påvirket af finanskrisen, på henholdsvis 7,7, 7,8 og 7,0 
procent i de tre lande.

De følgende afsnit omtaler, hvordan beskæftigelsen 
har udviklet sig indenfor de tre modeller, og i hvilket 
omfang den mere teoretiske indgang til beskæftigel-
sestemaet modificeres af den faktiske udvikling på de 
tre landes arbejdsmarkeder.

14.1. Mænds erhvervsfrekvens faldt,  
kvinders steg
Udviklingen i erhvervsfrekvensen fra 1962 til i dag, op-
gjort for 15-64-årige mænd og kvinder, er gengivet i 
figur 14.1-14.3. Erhvervsfrekvensen fortæller, om bor-
gerne i den arbejdsduelige alder er tilknyttet arbejds-
markedet enten som beskæftiget eller arbejdssøgende. 

I 1962 var stort set alle mænd på arbejdsmarkedet. 
Alene de fysisk og psykisk handicappede stod udenfor 
arbejdsstyrken.4 Kvinderne havde derimod en langt lavere 
erhvervsfrekvens i omegnen af det halve af mændenes.

Mellem 1960 og 1970 blev det sociale sikkerhedsnet 
udbygget, og niveauerne for ydelserne hævet. Dertil 
kom, at erhvervslivet var inde i en teknologisk udvikling, 
der i de næste årtier overflødiggjorde flere millioner 
ufaglærte job. Samtidig udkonkurrerede globaliserin-
gen via billige varer fra udlandet mange job eller gav 

incitamentet til at flytte produktionen til udlandet.
Efter 1960 begyndte andelen af mænd i den ar-

bejdsdygtige alder på overførselsindkomster at stige, 
mens erhvervsfrekvensen faldt. I alle tre lande ligger 
erhvervsfrekvensen for mænd i 2020 12-14 procent-
point under niveauet i 1960.

For kvinderne gælder en anden historie, hvor de 
siden begyndelsen af 1960’erne er markant mere til 
stede på arbejdsmarkedet. Denne bevægelse ud på 
arbejdsmarkedet fremstår i alle tre lande som en af 
de mest grundlæggende forandringer i dagligdagen 
gennem de seneste 60 år. Udviklingen gik hurtigst i 
Danmark, men i dag er omkring tre ud af fire kvinder 
på arbejdsmarkedet i alle tre lande.

Kvindernes vej ud på arbejdsmarkedet blev for-
midlet af en langt højere deltagelse i uddannelsesak-
tiviteter, ændrede kønsroller og i Danmark en vækst i 
den offentlige sektor, der i høj grad er baseret på typi-
ske kvindefag. Udbygningen af daginstitutionerne var 
også medvirkende til kvinders stigende deltagelse på 
arbejdsmarkedet. 

14.2. Udviklingen i arbejdsstyrken
Udviklingen i arbejdsstyrken fra 1962 til i dag fremgår 
af figur 14.4, idet arbejdsstyrken i 1962 er sat til 100. I 
alle tre lande har der været en betydelig tilvækst, der 
med den tyske genforening er mest udtalt i Tyskland 
med en vækst på godt 60 procent siden begyndelsen 
af 1960’erne mod omkring 40 procent i de to andre 
lande. Som det fremgik af kapitel 12, er arbejdsstyr-
ken i de tre lande tilmed langt bedre uddannet end i 
begyndelsen af perioden.

14.3. Beskæftigelsesfrekvensen
Nu er ikke alle erhvervsaktive i arbejde. Nogle kan gå 
ledige enten på arbejdsløshedsdagpenge eller kon-
tanthjælp. Hvor stor en andel af befolkningen, der 
rent faktisk arbejder, fremgår af den såkaldte beskæf-
tigelsesfrekvens. Beskæftigelsesfrekvensen angiver 
antallet af beskæftigede i den arbejdsdygtige alder 
i forhold til antallet af personer i befolkningen i sam-
me aldersgruppe. Udviklingen for de to køn fra 1970 
til 2020 fremgår af figur 14.5-14.7.

Overordnet følger variationen i beskæftigelses-
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Figur 14.1. Erhvervsfrekvenser for 15-64-årige mænd og kvinder, 1962-2019, Danmark

Note: Erhvervsfrekvens er beregnet som andelen af individer i arbejdsstyrken relativt til den arbejdsdygtige befolkning (15-64-årige) for hhv. mænd og 
kvinder. I enkelte år er der foretaget en lineær interpolering grundet manglende data. Databrud i 1984 skyldes overgang til, at der kun tælles 15-64-årige 
beskæftigede eller arbejdsløse og ikke alle beskæftigede eller arbejdsløse i tælleren i brøken, som der er gjort før 1984.  
Kilde: OECD.

Figur 14.2. Erhvervsfrekvenser for 15-64-årige mænd og kvinder, 1962-2019, Storbritannien

Note: Erhvervsfrekvens er beregnet som andelen af individer i arbejdsstyrken relativt til den arbejdsdygtige befolkning (15-64-årige) for hhv. mænd og 
kvinder. I enkelte år er der foretaget en lineær interpolering grundet manglende data. Databrud i 1984 skyldes overgang til, at der kun tælles 15-64-årige 
beskæftigede eller arbejdsløse og ikke alle beskæftigede eller arbejdsløse i tælleren i brøken, som der er gjort før 1984.  
Kilde: OECD.
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Figur 14.3. Erhvervsfrekvenser for 15-64-årige mænd og kvinder, 1962-2019, Tyskland

Note: Erhvervsfrekvens er beregnet som andelen af individer i arbejdsstyrken relativt til den arbejdsdygtige befolkning (15-64-årige) for hhv. mænd og kvin-
der. Tyskland er Vesttyskland frem til og med 1990. Databrud i 1984 skyldes overgang til, at der kun tælles 15-64-årige beskæftigede eller arbejdsløse og 
ikke alle beskæftigede eller arbejdsløse i tælleren i brøken, som der er gjort før 1984.  
Kilde: OECD og Eurostat.

Figur 14.4. Personer i arbejdsstyrken, 1962-2019.1962 = 100.

Note: Tyskland er Vesttyskland frem til og med 1990. Der er anvendt lineær interpolation mellem manglende datapunkter. 
Kilde: OECD.
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frekvensen variationen i erhvervsfrekvensen, men på 
et lidt lavere niveau som følge af ledigheden og med 
større konjunkturbetingede udsving. I alle tre lande 
ligger mænds beskæftigelsesfrekvens lavere i 2020 
end i 1970, mens kvindernes ligger væsentligt højere. 
Man kan dog bemærke en vis stigning i både kvinder 
og mænds beskæftigelse i de seneste år frem til 2018.

Mænd og især kvinders beskæftigelsesfrekvens i de 
tre lande er højere end gennemsnittet for OECD-lande, 
fremgår det af figur 14.8 og 14.9.

Det skal dog bemærkes, at nogle af de beskæftigede 
ikke arbejder på fuld tid. Især blandt kvinderne ligger 
deltidsbeskæftigelsen relativt højt: Godt 30 procent af 
kvinderne i Danmark var på deltid i 2019, omkring 40 
procent i Storbritannien og 47-48 procent i Tyskland.5 
Når kvinderne har så høj en beskæftigelsesfrekvens 
i Tyskland, er dette bl.a. betinget af den høje deltids-
frekvens, der ligger 17-18 procentpoint over niveau-
et i Danmark. På denne måde har de tyske kvinder i 
overensstemmelse med de teoretiske betragtninger 
i kapitlets indledning stadig mulighed for at vareta-
ge forpligtelser i familien, ligesom figur 14.10 viser, 
at mange midaldrende og ældre kvinder er på deltid.

Ved beregningen af arbejdsmarkedsdeltagelsen i 
form af den samlede arbejdsindsats indgår også en 
anden faktor, nemlig den årligt præsterede arbejdstid 
hos de beskæftigede.6 Studier af omfanget af den år-
lige arbejdsindsats pr. beskæftiget viser, at den er sy-
stematisk lavere i højindkomstlande end i mellem- og 
lavindkomstlande. Dette gælder både mænd og kvinder 
og på tværs af uddannelsesgrupper. Gevinsten ved en 
høj produktivitet fordeles med andre ord mellem mere 
fritid og højere indkomst. Den gennemsnitlige årlige 
arbejdstid i OECD-landene i 2019 vises i figur 14.11. 

Danmark og Tyskland ligger i bunden, hvad angår 
årligt præsterede arbejdstimer. Storbritannien ligger 
noget højere, men også under OECD-gennemsnittet. 
Sammenlagt placerer kombinationen af en forholds-
vis høj beskæftigelsesfrekvens og et relativt lavt antal 
præsterede årlige arbejdstimer Danmark under det 
gennemsnitlige OECD-niveau for præsterede arbejds-
timer. Når Danmarks høje BNP pr. borger skal forklares, 
skal vi derfor vende blikket mod en højere produktivitet 
snarere end mod en høj arbejdsmarkedsdeltagelse.

14.4. Arbejdsløsheden
Arbejdsløsheden har efter en periode med stort set fuld 
beskæftigelse fra 1960 til 1973 bevæget sig op og ned 
i takt med konjunkturerne, regeringernes beslutnin-
ger vedrørende den økonomiske politik og strukturelle 
ændringer af økonomien. Udviklingen i ledigheden fra 
1970 og frem til i dag er gengivet i figur 14.12-14.14. 

Danmark har over lange stræk haft rekordhøje ledig-
hedsprocenter, der dog faldt i en sådan grad, at tiden 
frem til finanskrisen var præget af en noget nær fuld 
beskæftigelse. Finanskrisen ramte Danmark relativt 
hårdt, men efter 2013 faldt ledigheden igen. Storbri-
tannien havde rekordhøje niveauer under Thatcher, 
i første halvdel af 1990’erne og efter finanskrisen. I 
Tyskland faldt ledigheden under Helmut Kohls første 
år som kansler i 1980’erne efter gennemførelsen af 
reformer, der var inspireret af samtidige reformer i 
Storbritannien og USA, men tilpasset en tysk virke-
lighed. Reformerne indebar bl.a. en reduktion af den 
offentlige sektors underskud, en mere erhvervsvenlig 
politik og privatiseringer af statslige selskaber.7 Efter 
genforeningen nåede ledigheden høje niveauer, indtil 
arbejdsmarkedsreformerne omkring 2005 begyndte 
at virke i samspil med generelt gode konjunkturer på 
eksportmarkederne frem til finanskrisen, der i øvrigt 
knap nok påvirkede ledigheden i Tyskland. Alle tre 
lande havde frem mod 2020 faldende ledighed med 
få ledige, da pandemien ramte i 2020.

Den fulde beskæftigelse har været et centralt mål 
for de tre landes velfærdsstater, dels af sociale, dels af 
finansielle årsager. De første erfaringer med høj ledig-
hed blev derfor fulgt op fra statens side af forsøg på at 
pumpe flere penge ud i økonomien for at øge aktivite-
ten og begrænse ledigheden. Men problemerne trak 
ud, og de var mere sammensatte end antaget i den 
bagvedliggende teori, der byggede på den engelske 
nationaløkonom J.M. Keynes’ værker. Den økonomiske 
aktivisme gav på ingen måde de ønskede resultater 
og bidrog i stedet til betragtelige budgetunderskud 
på de offentlige finanser. De dramatiske begivenheder 
under pandemien har dog i 2020 og 2021 givet den 
statslige økonomiske aktivisme en renæssance med 
det sigte at holde beskæftigelsen oppe under de eks-
traordinære vilkår. 
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I figur 14.13-14.14 er ledigheden opgjort for kvinder 
og mænd hver for sig for en mere afgrænset periode 
fra 1991 til 2020. Figuren føjer den indsigt til beskri-
velsen ovenfor, at danske mænd og kvinders ledighed 
i grove træk samvarierer, at britiske kvinder havde en 
højere ledighed frem til finanskrisen, som ramte britiske 
mænd hårdere, og endelig, at tyske mænd gennemgå-
ende er mere konjunkturpåvirkede end tyske kvinder.

14.5. Nationer af lønmodtagere
Figur 14.15 illustrerer, at Danmark og Tyskland har 
gennemlevet en proces, hvor der er blevet færre selv-
stændige og flere lønmodtagere mellem 1970 og 2019. 
Mange landbrugere, detailhandlende og håndværks-
mestre har enten trukket sig helt ud af arbejdsmarke-
det eller har fået lønarbejde. 

I Danmark og Tyskland udgør de selvstændige min-
dre end 10 procent af de beskæftigede i 2019, hvor 
de i 1970 udgjorde omkring 20 procent i Danmark og 
17 procent i Tyskland. Denne udvikling har bidraget 
til en højere produktivitet i erhvervslivet, idet produk-
tiviteten var lav i mange af de klassiske små enheder 
i detailhandlen og landbruget.

I Storbritannien er der derimod kommet flere selv-
stændige til set over de knap 50 år, selvom der også 
her er tale om en nation af lønmodtagere. En forklaring 
på denne udvikling kan være, at en del ufaglærte og 
indvandrere har valgt at etablere sig som selvstændi-
ge på et arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere 
er klemt i dårligt betalte ufaglærte servicejob. En del 
af disse selvstændige repræsenterer det, der kaldes 
”bogus self-employment”, altså falske selvstændige, 
hvor de formelt er selvstændige, men reelt arbejder for 
samme arbejdsgiver hele tiden, som fx Uber-chauffø-
rer. En meget stor andel af de britiske bygningsarbej-
dere er fx sådanne ”falske” selvstændige. Systemet er 
eskaleret siden 2008.

14.6. Fagbevægelsen og arbejdsmarkedet 
Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at en 
meget høj andel af de beskæftigede er organiseret i 
en fagforening. Ved udgangen af perioden var ifølge fi-
gur 14.16 knap 70 procent af de beskæftigede organi-
seret i en fagforening i Danmark. Selvom andelen har 

været faldende siden 1980’erne, ligger niveauet dog 
over de 60 procent, der var fagligt organiseret i 1960. 

Udviklingen i Storbritannien har ført til en lavere 
organisationsgrad, hvor kun knap hver fjerde brite i 
dag står i en faglig organisation mod hver anden i be-
gyndelsen af 1980’erne. I Tyskland er organisations-
graden yderligere en smule lavere, mens hver tredje 
tysker var organiseret i 1960.

Disse massive forskelle i graden af faglig organise-
ring har en stor betydning for løndannelsen. I Danmark 
forhandles lønnen for flertallet som udgangspunkt af 
de faglige organisationer og arbejdsgiverne. Ved dis-
se forhandlinger har der historisk været lagt vægt på 
en solidarisk lønpolitik, hvilket har givet relativt små 
forskelle mellem top og bund, og disse lønforhandlinger 
har også, især efter højkonjunkturen i 1960’erne, været 
ført med udgangspunkt i produktivitetsudviklingen.8 
Det har medvirket til at begrænse inflationen og be-
vare konkurrenceevnen. 

I Storbritannien og Tyskland er lønningerne for især 
ufaglærte lavere, til dels påvirket af indvandringen, et 
liberaliseret arbejdsmarked med lave organisations-
procenter samt for Tysklands vedkommende effekterne 
af reformerne omkring 2005. 

I efteråret 2021 betød grasserende forsyningspro-
blemer med benzin som følge af en akut mangel på 
chauffører, hvor omkring 15.000 lastbilchauffører fra 
EU-landene havde forladt Storbritannien alene i 2021, 
at den britiske regering kom med nye signaler i ind-
vandrings- og arbejdsmarkedspolitikken. Manglen på 
arbejdskraft var også mærkbar i fødevareindustrien og 
på restauranterne. Arbejdsgiverne skulle nu vænne sig 
til, at der efter Brexit og under en stram indvandrings-
politik ikke blev genåbnet for en ny storstilet indvan-
dring. I stedet skal arbejdsgiverne i fremtiden indstille 
sig på et højere lønniveau, der skal kompenseres via 
en øget produktivitet gennem erhvervslivets investe-
ringer i medarbejdernes uddannelse.

14.7. Sammenfatning 
De tre landes befolkninger har stort set den samme 
deltagelse på arbejdsmarkedet, hvis vi som i kapit-
let ser på beskæftigelsesfrekvensen, og der har i pe-
rioden været ret parallelle udviklinger i beskæftigel-
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Figur 14.5. Beskæftigelsesfrekvenser for 15-64-årige mænd og kvinder, 1970-2019, Danmark

Note: Beskæftigelsesfrekvensen er beregnet som andelen af beskæftigede relativt til den arbejdsdygtige befolkning (15-64-årige) for hhv. mænd og kvinder. 
I 1980 er der foretaget en lineær interpolering grundet manglende data. Databrud i 1984 skyldes overgang til, at der kun tælles 15-64-årige beskæftigede, og 
ikke alle beskæftigede, i tælleren i brøken, som der er gjort før 1984.  
Kilde: OECD og Eurostat.

Figur 14.6. Beskæftigelsesfrekvenser for 15-64-årige mænd og kvinder, 1970-2019, Storbritannien

Note: Beskæftigelsesfrekvensen er beregnet som andelen af beskæftigede relativt til den arbejdsdygtige befolkning (15-64-årige) for hhv. mænd og kvinder. 
Databrud i 1984 skyldes overgang til, at der kun tælles 15-64-årige beskæftigede, og ikke alle beskæftigede i tælleren i brøken, som der er gjort før 1984.  
Kilde: OECD og Eurostat.
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Figur 14.5. Beskæftigelsesfrekvenser for 15-64-årige mænd og kvinder, 1970-2019, Danmark Figur 14.7. Beskæftigelsesfrekvenser for 15-64-årige mænd og kvinder, 1970-2019, Tyskland

Note: Beskæftigelsesfrekvensen er beregnet som andelen af beskæftigede relativt til den arbejdsdygtige befolkning (15-64-årige) for hhv. mænd og kvinder.  
Tyskland er Vesttyskland frem til og med 1990. Databrud i 1984 skyldes overgang til, at der kun tælles 15-64-årige beskæftigede, og ikke alle beskæftigede i 
tælleren i brøken, som der er gjort før 1984.  
Kilde: OECD og Eurostat.

Figur 14.8. Beskæftigelsesfrekvenser for 15-64-årige mænd, 2019

Note: Beskæftigelsesfrekvensen er beregnet som andelen af beskæftigede relativt til den arbejdsdygtige befolkning (15-64-årige) for hhv. mænd og kvinder.  
Kilde: OECD.
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Figur 14.9. Beskæftigelsesfrekvenser for 15-64-årige kvinder, 2019

Note: Beskæftigelsesfrekvensen er beregnet som andelen af beskæftigede relativt til den arbejdsdygtige befolkning (15-64-årige) for 
hhv. mænd og kvinder.  
Kilde: OECD.

Figur 14.10. Andelen af kvinder i beskæftigelse, der arbejder henholdsvis fuld- og deltid, Tyskland, 2019

Kilde: OECD.
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Figur 14.11. Gennemsnitlig faktisk årlig arbejdstid – OECD-lande, 2019

Note: Arbejdstiden for OECD-gennemsnittet er beregnet på baggrund af alle OECD-lande – ikke kun dem, der indgår i figuren.
Kilde: OECD.

Figur 14.12. Ledighed blandt 15-64-årige, 1970-2020

Note: Tyskland er Vesttyskland til og med 1990. 
Kilde: OECD.
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Figur 14.13. Ledighed blandt 15-64-årige mænd, 1991-2020

Kilde: OECD.

Figur 14.14. Ledighed blandt 15-64-årige kvinder, 1991-2020

Kilde: OECD.
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Figur 14.15. De beskæftigedes fordeling på selvstændige og lønmodtagere, 1970 og 2019

Kilde: OECD, Verdensbanken, Bank of England og Destatis.

Figur 14.16. Andel af de beskæftigede, der er medlem af en fagforening, 1960-2019

Kilde: OECD.
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ses- og erhvervsfrekvenser: faldende for mændene 
og voksende for kvinderne. Der er derimod ret udtal-
te forskelle på kvindernes deltidsfrekvens, der i Stor-
britannien og især i Tyskland ligger væsentligt over 
danske kvinders deltidsansættelse. 

Udviklingen i ledigheden viser også klare fælles-
træk, men der har været nogle nationale variationer på 
tværs af de internationale konjunkturer. Disse forskelle 
er især knyttet til 1980’erne under Margaret Thatchers 
og De Konservatives neoliberale økonomiske politik 
og til tiden fra midten af 1990’erne og nogle år frem, 
hvor den tyske økonomi led under konsekvenserne af 
genforeningen.

De største forskelle ses dog i landenes organisati-
onsforhold. Det danske arbejdsmarked repræsenterer 
en gennemorganiseret model med meget høje orga-
nisationsgrader og centraliserede overenskomstfor-
handlinger. Noget tilsvarende ses ikke i Storbritannien 
og Tyskland med langt lavere faglige organisationspro-
center. I alle tre lande har der dog i de seneste årtier 
været en tendens til faldende organisationsgrader.

Noter
1 Olofsson og Wadensjö (2021).
2 For en mere detaljeret beskrivelse, se fx Pedersen og Riishøj 

(2007). Nationalbankens Kvartalsoversigt, 4. kvartal, 2007.
3 OECD her efter Olofsson og Wadensjö (2021).
4 I datidens arbejdsmarkedsstatistik var det dog almindelig prak-

sis i Danmark at antage en beskæftigelse i landbruget, hvis en 
person ikke var forbundet med andre oplysninger om arbejds-
markedstilknytning.

5 OECD (2020b).
6 Den samlede arbejdsindsats pr. person i den arbejdsduelige 

alder er definitorisk lig produktet af andelen i beskæftigelse 
(beskæftigelsesfrekvensen) og det gennemsnitlige antal ar-
bejdstimer pr. beskæftiget. Man skelner mellem den ekstensi-
ve (beskæftigelsesfrekvensen) og den intensive (arbejdstiden) 
komponent (Andersen (2019a)).

7 Nedergaard (2014).
8 Den solidariske lønpolitik har som nævnt bidraget til et inter-

nationalt set højt lønniveau for ufaglærte i Danmark. Det høje 
lønniveau indgik i 1960’erne i en særlig socialdemokratisk model 
for de skandinaviske arbejdsmarkeder. Modellen skulle sikre, 
at arbejdskraften som en sparsom ressource blev kanaliseret 
over i de højproduktive virksomheder og ikke blev fastholdt i lav-
produktive, der alligevel på sigt ville blive udkonkurreret i en tid 
med en liberaliseret udenrigshandel (Brochmann m.fl. (2020)).
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Internationalt betragtet er det et særkende ved Danmark, at 
borgerne både er velstående og relativt lige. Men hvor ens 
har udviklingen været i forhold til Storbritannien og Tyskland? 
Og hvor står de tre lande i dag, hvor der er bekymring for 
en voksende ulighed? Det er emnet for dette kapitel, der 
ser på udviklingen i niveau og fordeling af indkomsterne og 
forbrugsmulighederne og opsparingen i de tre velfærdsstater.

opsparing
forbrug og 

15. Indkomster, 

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   301115830_velfaerdsstat_r2_.indd   301 13/05/2022   13.4313/05/2022   13.43



302

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

15.1. Stigende indkomster siden 1970                     
Siden velfærdsstaternes formative fase har erhvervs-
udviklingen ført til en kraftigt stigende produktion. Det-
te øgede volumen af varer og tjenesteydelser har så 
for længst gjort det muligt for borgerne at træde ind i 
masseforbrugets æra. Da indkomsten er alt forbrugs 
moder – i det mindste i det lange løb1 – indleder vi 
gennemgangen med indkomstdannelsen.

Figur 15.1 sammenligner indkomstudviklingen pr. 
borger fra 1970 til 2020 på baggrund af en købekrafts-
korrigering og med oplysninger i faste priser, dvs. renset 
for inflation. Figuren dokumenterer, at der har været 
tale om en væsentlig indkomststigning over de 50 år. 
For den gennemsnitlige dansker og brite var stignin-
gen målt brutto, dvs. uden fradrag for skatter, på ca. to 
gange. I Tyskland var tilvæksten tæt på en faktor 2,5. 

Figuren giver også oplysning om den samtidige 
udvikling i OECD-gennemsnittet. Danmark har siden 
1970 ligget væsentligt over OECD-gennemsnittet med 
Tyskland placeret meget tæt på Danmark, i nogle år 
endda helt tæt. Det britiske niveau har derimod ved-
varende ligget under de to første landes, og i perio-
der blev den britiske indtægtsdannelse overgået af 
OECD som gennemsnit. Ved udgangen af perioden 
ligger Storbritannien kun på OECD-gennemsnittet, 
mens Danmark ligger øverst med en lille margen ned 
til Tyskland. I alle fire kurver sker en nedgang i 2020 
som følge af pandemiens nedkøling af de økonomi-
ske aktiviteter.

15.2. Fordelingen af indkomsterne
Nu er indkomsterne ikke lige fordelt. Efter Anden Ver-
denskrig var der stærke politiske krav om skabelsen af 
mere lige samfund, idet indkomsterne endnu var meget 
skævt fordelte.2 Kravet var almindeligt udbredt i Vest-
europa på baggrund af krigens pres på befolkninger-
ne og som følge af en venstredrejning i brede kredse.3 

I de følgende år gik bevægelsen mod mere lighed. 
I Storbritannien oplevede de 10 procent med de høje-
ste indkomster i indkomstfordelingen eksempelvis en 
tilbagegang fra at besidde 35 procent af de samlede 
indkomster i 1938 til 21 procent i 1979.4 I Danmark tog 
bevægelsen mod større lighed for alvor til i 1960’erne. 
Det skete i takt med udbygningen af velfærdsstaten 

med voksende indkomstoverførsler og en progressiv 
beskatning som kraftige løftestænger. Med i billedet var 
også den solidariske lønpolitik, som den er beskrevet 
i kapitel 14. I Tyskland skabte den økonomiske vækst 
en stor middelklasse, der gav en udlignende effekt 
suppleret med sociale reformer under udbygningen 
af velfærdsstaten.

I Danmark tog bevæ  gel 
sen mod større lighed 
for alvor til i 1960’erne.

Efter 1980 kom ligheden imidlertid under pres fra 
globaliseringen med en vending i samfundenes for-
deling af indkomster, der resulterede i en almindelig 
stigning i uligheden. Stigningen satte tidligst og stær-
kest ind i Nordamerika og Storbritannien formidlet af 
en kraftigere lønspredning, skattereformer og redu-
cerede overførselsindkomster, men de fleste andre 
vestlige lande fulgte med. Her var det en ofte høj ar-
bejdsløshed, der bidrog til en øget indkomstulighed.5

I figur 15.2 ser vi udviklingen fra 1980 til 2018 udtrykt 
via den såkaldte Gini-koefficient. I dette mål betragter 
man den samlede indkomstmasse, som er summen 
af alle personers indkomst for den befolkning, man er 
interesseret i. Koefficienten kan ligge mellem nul og en. 
Nul angiver det helt lige samfund, og en repræsenterer 
en situation, hvor kun en enkelt person tager det hele. 

Gini-koefficienten beregnes mest meningsfuldt på 
baggrund af indkomsterne efter skatter og indkom-
stoverførsler. Det er også tilfældet i figur 15.2, der viser 
udviklingen i Gini-koefficienterne i de tre lande plus et 
gennemsnit for Vesteuropa. I beregningerne er der des-
uden taget højde for, hvor mange der er i husstanden, 
den såkaldt ækvivalerede disponible indkomst. Større 
husstande har brug for flere økonomiske midler end 
små for at opretholde den samme levestandard.

Det fremgår, at den universelle danske velfærds-
stat har haft den laveste ulighed siden 1988. Under 
Schlüters regeringsperiode faldt uligheden fremmet 
af faldende priser og dermed afkast af fast ejendom i 
forlængelse af Kartoffelkuren i 1986. Men siden 1995 
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Note: Tyskland er samlet Tyskland gennem hele perioden. Tallene er direkte fra OECD – sammenlignelige data for Vesttyskland har ikke været tilgængelige. 
Ved at sætte niveauet i DDR til niveauet i Forbundsrepublikken er der ganske givet tale om, at det samlede niveau estimeres for højt. 
Kilde: OECD.

Figur 15.2. Indkomstuligheden målt ved Gini-koefficienten, 1980-2019

Note: Tyskland er Vesttyskland frem til 1991. Databruddet i 2014 skyldes skift af kilde fra Luxembourg Income Study til Eurostat. Man skal derfor være 
varsom med at fortolke ændringen i 2014 som konsekvens af andet end et metodisk skift. Der er udført lineær interpolation mellem observationerne. 
Indkomstuligheden er målt for den ækvivalerede disponible husholdningsindkomst for alle i befolkningen. Begrebet dækker over, at der er taget højde for, 
hvor mange i husstanden der skal deles om indkomsten, ligesom effekten af skatter og indkomstoverførsler er indregnet. Vesteuropa-serien dækker over 
et løbende, uvægtet gennemsnit af Gini-koefficienten for vesteuropæiske lande, hvor data inklusive interpolation er tilgængelige på det givne tidspunkt. 
Disse lande er: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Island, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Spanien, Sverige, 
Schweiz og Storbritannien. Kilde: Luxembourg Income Study og Eurostat samt egne beregninger.

Figur 15.1. BNP pr. indbygger i 2015-dollars, 1970-2020, købekraftsjusteret
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har uligheden, hvis den som her opgøres i form af den 
disponible ækvivalerede indkomst, været stigende fra 
0,22 i 1995 til 0,28 i 2019. Dette niveau er dog en del 
lavere end i de to øvrige lande og i Vesteuropa som 
gennemsnit. Dertil kommer, at der i Danmark er en fri 
adgang til velfærdsservice, hvis værdi ikke medtages 
i de traditionelle opgørelser af ulighed. Medregnes 
disse ydelser – gratis sundhedsvæsen, fri uddannel-
se, subsidieret børnepasning osv. – bliver uligheden 
yderligere en del lavere i Danmark netop grundet det 
store omfang af velfærdsservice til borgerne.6

I Storbritannien steg uligheden under Margaret 
Thatcher for herefter at stabilisere sig frem gennem 
1990’erne. Med en pludselig stigning nåede Gini-koef-
ficienten en høj værdi på 0,37 ved årtusindskiftet. Efter 
årtusindskiftet er koefficienten faldet i Storbritannien. 
Dette fald er mest udtalt i tilknytning til finanskrisen, 
hvor de højeste indkomstgrupper oplevede en mærk-
bar nedgang i indkomsterne, og hvor overførselsind-
komsterne i første omgang bevarede deres niveau.

Tyskland var længe upåvirket af den almindelige 
stigning i uligheden i de vestlige lande.7 Fra midten af 
1990’erne steg de sociale forskelle i tilknytning til den 
høje ledighed op til og i de første år efter årtusindskif-
tet8 samt en øget løndifferentiering på arbejdsmarke-
det.9 Skattereformer bidrog ligeledes til den stigende 
ulighed, og det samme gjorde reformerne af sociallov-
givningen i tilknytning til Agenda 2010. Ved udgangen 
af perioden befinder Gini-koefficienten sig lige under 
0,30, hvilket stort set er sammenfaldende med gen-
nemsnittet for Vesteuropa. 

Når SPD under valgkampen i 2021 gjorde gælden-
de, at der var behov for en social genopretning, havde 
denne argumentation dermed afsæt i en langsigtet 
stigning i Gini-koefficienten efter midten af 1990’erne, 
der dog gennem de seneste godt ti år stabiliserede 
sig og ikke oversteg gennemsnittet for Vesteuropa.

Mere overordnet falder de fire kurver alle indenfor, 
hvad man kan kalde den forventede ramme. Historiske 
og aktuelle data viser, at stort set alle højtudviklede 
samfund lå og ligger med en Gini-koefficient mellem 
0,2 og 0,4.10 I år 2000 var Storbritannien tæt på den 
øvre grænse i dette spredningsfelt, og Storbritannien 
hørte fortsat til blandt de EU-lande, der frem til Brexit 

havde den højeste ulighed målt på denne måde. 
I den offentlige samfundsdebat har fokus i forbin-

delse med den stigende ulighed udover bevægelser-
ne i Gini-koefficienten været på, hvor meget mere de 
højeste indkomstgrupper har opnået af de samlede 
indkomster. Er det fx sådan, at de 10 procent med de 
højeste indkomster har erhvervet sig en meget større 
andel af de samlede indkomster, kan det udgøre et 
demokratisk problem og true sammenhængskraften 
i samfundet.11

Vi nuancerer derfor oplysningerne i figur 15.2 med 
figur 15.3, der viser, hvor stor en andel af de samlede 
disponible indkomster de øverste 10 procent i ind-
komstfordelingen har haft fra 1991 til i dag, idet vi igen 
også tager højde for forskelle i husstandens størrelse. 

I Tyskland har vi en udvikling, hvor de bedst tje-
nende 10 procent gik fra at indtjene 21 procent af de 
samlede indkomster i 1991 til 23 procent i 2019 med 
de højeste stigningstakter i 2004-05. Efter 2005 sta-
biliserede andelen til de bedst tjenende 10 procent 
sig dog.12 I Danmark ser vi en bevægelse fra 19,5 til 
23 procent. Storbritannien oplevede store udsving 
med markerede stigninger i indkomsten til de rigeste 
10 procent omkring årtusindskiftet efterfulgt af et ret 
udtalt fald. Mod slutningen af perioden skete igen en 
– mindre – stigning. Slutresultatet blev en nogenlunde 
identisk andel til de bedst tjenende 10 procent på om-
kring 25-26 procent af de samlede indkomster i 2019. 
Anskuet på denne måde kommer Danmark igen ud 
som det mest lige samfund, mens Storbritannien og 
Tyskland ligger meget tæt.

15.3. Forbruget siden 1960
Figur 15.4 viser forbruget fra 1970 til 2020 opgjort 
pr. borger. Tallene er opgjort i faste 2015-priser for at 
rense for inflation. Desuden er tallene korrigeret for 
forskelle i en dollars købekraft i forskellige lande. Fi-
guren viser derfor det reale forbrug for en gennem-
snitsborger i de tre lande og i EU-15 som gennemsnit 
set over et forløb på 50 år. 

Forbrugsmulighederne er steget kraftigt. I Dan-
mark og Tyskland ligger niveauet frem til 2020 dog kun 
omkring gennemsnittet for EU-15, mens briterne efter 
årtusindskiftet havde et privat forbrug en anelse over i 
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Figur 15.3. Andelen af den disponible indkomst, som tilfalder de øverste 10 procent, 1991-2019

Note: Databruddet i 2014 skyldes skift af kilde fra Luxembourg Income Study til Eurostat. Man skal derfor være varsom med at fortolke ændringen i 2014 som kon-
sekvens af andet end et metodisk skift. Der er udført lineær interpolation mellem observationerne. Indkomstuligheden er målt for den ækvivalerede disponible hus-
holdningsindkomst for alle i befolkningen. Begrebet dækker over, at der er taget højde for, hvor mange i husstanden der skal deles om indkomsten, ligesom effekten 
af skatter og indkomstoverførsler er indregnet. 
Kilde: Luxembourg Income Study og Eurostat. 

Figur 15.4. Privatforbruget pr. borger, 1970-2020 i 2015-dollars

Note: Data er købekraftskorrigerede med 2015 som basisår (konstante priser, konstant PPP, begge 2015 som reference). EU-15 består af Belgien, Frankrig, 
Italien, Luxembourg, Holland, Tyskland, Danmark, Irland, Storbritannien, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Sverige og Finland. Tyskland er lig samlet 
Tyskland gennem hele perioden. Tallene er direkte fra OECD – sammenlignelige data for Vesttyskland har ikke været tilgængeligt. Ved at sætte niveauet i 
DDR til niveauet i Forbundsrepublikken er der ganske givet tale om, at det samlede niveau estimeres for højt. Kilde: OECD samt egne beregninger.
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tilknytning til de lavere skatter. De fire kurver tenderer 
imidlertid mod det samme niveau i corona-året 2020.

Sammensætningen af det private forbrug har 
ændret sig siden 1960. Tabel 15.1 viser fordelingen af 
det private forbrug på hovedposter i 1957 og 2019. I 
de tidlige industrisamfund gik den største del af bud-
gettet til indkøb af madvarer. Derefter kom husleje og 
tøj. Forbruget på andre varer og tjenesteydelser var 
derimod marginalt. 

Alle tre lande var modne industrisamfund i 1957 
og langt fra den tidlige industrialiserings forbrugs-
mønster. Alligevel fremgår det, at mellem 43 og 52 
procent af forbruget endnu blev omsat i mad og drik-
kevarer samt fodtøj og beklædning. I 2019 er denne 
post svundet ind til 16-19 procent, men ud af et meget 
større samlet forbrug. 

Mens det relative forbrug på de basale behov er 
mindsket samtidig med, at standarden af dette basale 
forbrug er blevet bedre, er boligen blevet opprioriteret. 
Denne post udgør godt 30 procent i dag mod ca. 18-
23 procent i anden halvdel af 1950’erne. Det fremgår 
også, at boligforbruget er omkring 3 procentpoint hø-
jere i Danmark end i de to andre lande.

15.4. Noget af indkomsten spares op
Ikke alle de penge, borgerne tjener, omsættes umid-
delbart i forbrug. Noget af det tjente sættes i banken. 
Noget investeres i aktier og andre værdipapirer. Op-
sparingskvoten angiver, hvor stor en andel af indkom-
sterne, der på denne måde spares op. I figur 15.5 ser vi 
opsparingskvoten for de tre lande plus et EU-24-gen-
nemsnit i årene efter 1995.

Tyskerne har vedvarende den højeste hensættelse 
af årets midler, idet op til 18 procent af indtjeningen 
spares op. I Danmark, Storbritannien og i EU-24 som 
gennemsnit er opsparingen ret konjunkturafhængig 
og når aldrig op på det tyske niveau. 

En del af forklaringen på det lavere niveau i Danmark 
er knyttet til en stor offentlig sektor, hvor borgerne har 
universelle rettigheder i forhold til fx sundhedsudgif-
ter, og hvor folkepensionen er sikret for langt de fleste 
borgere. En del af forklaringen for Storbritannien er det 
mere ulige samfund. Grupper med lav indtjening har 
gennemgående en meget ringe mulighed for at spare op.

Tabel 15.1. Husholdningernes forbrug, pr. formål 
i 1957 og 2019. Fordeling i procent.

1957 Danmark Stor britannien Tyskland

Mad, drikke, tobak og 
andre rusmidler

30,6 42,0 39,7

Tøj og sko 12,1 10,0 12,6
Hus, inventar, 
vedligehold, vand, 
elektricitet og 
brændstoffer

18,3 23,0 21,6

Sundhed 3,6 – 2,3
Transport 5,5 8,0 3,1
Kommunikation og it 1,9 – –
Kultur og 
fritidsaktiviteter

5,7 –
6,0

Undervisning 2,7 –
Andet

19,7 17,0 14,6

2019 Danmark Stor britannien Tyskland

Mad, drikke, tobak                      
og andre rusmidler 14,8 11,1 14,0
Tøj og sko 4,1 5,3 4,4
Hus, inventar, 
vedligehold, vand, 
elektricitet og 
brændstoffer 33,5 30,1 30,3
Sundhed 2,9 2,0 5,2
Transport 12,2 13,8 14,1
Kommunikation og it 2,0 1,6 2,2
Kultur og 
fritidsaktiviteter 18,2 21,1 16,5
Undervisning 0,8 2,4 0,9
Andet 11,5 12,4 12,3

Note: Tal summer ikke til 100 pga. afrunding. Udgifter til hus inkluderer be-
regnede lejeudgifter til ejerbolig. 1957-Danmark er for 1955. 1957-Tyskland 
dækker ikke over den gennemsnitlige husstand, men i stedet en 4-personers 
arbejdstagers husstand med gennemsnitligt forbrug. 1957-Tysklands Kultur- 
og fritidsaktiviteter er opgjort sammen med undervisning. Generelt i 1957-ta-
bellen er der nogle underkategorier af udgifter, der kan placeres under flere af 
overkategorierne. For 2019 er der internationale standarder, og der er derfor 
fuld sammenlignelighed landene imellem. 
Kilde: Eurostat, ONS, Danmarks Statistik, Destatis.
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Figur 15.5. Husholdningernes opsparingskvote, 1995-2020

Note: Opsparingen er målt i forhold til den disponible indkomst, brutto, korrigeret for forskelle i pensionsrettigheder, fratrukket forbruget, brutto. Den dispo-
nible bruttoindkomst er efter skatter og sociale bidrag. Husholdningernes opsparingskvote er husholdningernes opsparing divideret med den disponible 
indkomst. EU-24-gennemsnittet er det gennemsnitlige lands opsparingskvote, for de 24 (25 fra 2010) lande i EU-28, hvor der er data. Bemærk, at EU-24 er 
lavet som et gennemsnit over opsparingskvoter, og at dette ikke er lig med en opsparingskvote med gennemsnitlig opsparing divideret med gennemsnitlig 
disponibel indkomst. Opsparingskvoten dækker ikke kursgevinster på pensionsopsparinger eller ikke-realiserede gevinster ved fast ejendom (friværdi). 
Kilde: Eurostat.

Figur 15.6. Nettoværdien af husholdningerne, procent af disponibel indkomst, 2019

Note: Værdien af ejerskab af jord er ikke indregnet. Dette betyder mest for Storbritannien, der havde haft cirka en tredjedel højere værdi – mens der for 
Danmark og Tyskland er 20 procents forskel. Nettoværdien her følger gængs praksis i stedet. Private pensioner dækker også livsforsikringer.
Kilde: OECD.
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Figur 15.7. Offentligt forbrug pr. borger, 1970-2020 i 2015-dollars

Note: Data er købekraftskorrigerede med 2015 som basisår (konstante priser, konstant PPP, begge 2015 som reference). EU-15 består af Belgien, Frank-
rig, Italien, Luxembourg, Holland, Tyskland, Danmark, Irland, Storbritannien, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Sverige og Finland. Tyskland er samlet 
Tyskland igennem hele perioden. Tallene er direkte fra OECD – sammenlignelige data for Vesttyskland har ikke været tilgængelige. Ved at sætte niveauet i 
DDR til niveauet i Forbundsrepublikken er der ganske givet tale om, at det samlede niveau fejlestimeres.
Kilde: OECD samt egne beregninger.
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Figur 15.6 peger også på en anden årsag til den la-
ve opsparingskvote i Danmark. Danske husholdninger 
har således den højeste nettoopsparing og er dermed 
i udgangspunktet mere velpolstrede i tilfælde af øko-
nomiske problemer. 

15.5. Det offentlige forbrug    
ligger højt i Danmark
Figur 15.7 viser, at også det offentlige forbrug pr. bor-
ger er steget markant siden 1970, men med tydelige 
perioder med stagnation undervejs. 

Især i Danmark har befolkningen i dag adgang til 
mange flere og meget mere differentierede offentligt 
producerede serviceydelser. Det være sig daginstituti-
oner, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, 
sygehuse, kulturtilbud eller ældrepleje. Det fremgår 
således, at Danmark ligger over niveauet i Tyskland samt 
markant over Storbritannien og EU-15-gennemsnittet. 

Det høje niveau for offentligt producerede service-
ydelser og den universelle adgang er dermed et af de 
definerende kendetegn ved den danske velfærdsstat.13 
Det er dog interessant at følge stigningstakten i det 
offentlige forbrug i Tyskland, der fremskrevet konver-
gerer mod det danske.

De såkaldte indkomstoverførsler – dvs. penge-
overførsler fra det offentlige til borgerne, typisk for 
at erstatte en manglende selvforsørgelse som følge 
af arbejdsløshed eller sygdom – er ikke regnet med i 
det offentlige forbrug, da disse indkomster anvendes 
i det private forbrug.

 15.6. Sammenfatning
Siden Anden Verdenskrig har der været en massiv 
velstandsstigning i de tre lande. Det har givet mulig-
hed for et stigende forbrug i masseforbrugets æra. 
Indkomsten og forbrugsmulighederne er dog ikke li-
ge fordelt i de tre lande. Danmark skiller sig ud både 
i forhold til Storbritannien og Tyskland og i forhold til 
et vesteuropæisk gennemsnit ved at være mere lige. 
Forklaringen er en stærkere beskatning og omforde-
ling end i resten af Vesteuropa. Den danske smag for 
lighed accentueres yderligere af det righoldige ud-
bud af velfærdsservice med fri og lige adgang, hvis 
det rigtige behov opstår. Det offentlige forbrug i Dan-

mark ligger således klart højere end i de øvrige lande. 
Denne kollektive forsikringsordning er medvirkende 
til en mindre opsparing pr. borger end i Storbritanni-
en og Tyskland.

Noter
1 Den samlede værdiskabelse bliver ganske vist fordelt på forbrug, 

eksport og investeringer. I det lange løb er indkomsten dog basis 
for det indenlandske forbrug. Låntagning og overførsler mellem 
generationerne kan også skabe mulighed for et merforbrug for 
en kortere eller længere periode, men igen: I det lange løb er 
indkomsten grundlaget for forbruget.

2 Skaksen (red.)(2022).
3 Jensen (2022).
4 The Equality Trust (2019).
5 Biewen og Juhasz (2010).
6 Andersen (2019b). Noget andet er, at forskning viser, at velaflag-

te og veluddannede borgere opnår større afkast af universelle 
ydelser end mindre begunstigede.

7 Biewen og Juhasz (2010).
8 Ledigheden kulminerede med næsten fem millioner ledige i 

2005.
9 Biewen og Juhasz (2010).
10 Knigge (2019).
11 Se fx Piketty (2020) og Olsen m.fl. (2021).
12 Federal Ministry of Labour and Social Affairs (2017).
13 Esping-Andersen (2017).
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Danmark er i international målestok et lille land, der er dybt afhængigt 
af at handle varer og serviceydelser med andre nationer. Samtidig 
er Danmark karakteriseret ved en lav ulighed, hvilket i en global 
sammenhæng har betydet et højt lønniveau for især lavt uddannet 
arbejdskraft. På det britiske og tyske arbejdsmarked er der større 
lønforskelle. I dette kapitel afdækkes det, i hvor høj grad det er 
lykkedes for de tre velfærdsstater at bevare en tilstrækkelig grad af 
konkurrenceevne til at opnå balancerede handelsrelationer med andre 
lande.

i en globaliseret 
præsterer landene 

16. Hvordan 

økonomi?

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   313115830_velfaerdsstat_r2_.indd   313 13/05/2022   13.4313/05/2022   13.43



314

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

16.1. International handel    
som velfærdsskabende
De tre lande har gennem århundreder været integreret 
i en europæisk arbejdsdeling med udveksling af varer, 
mennesker og viden. Storbritannien var det første in-
dustrialiserede land og var fra slutningen af 1700-tal-
let og mange årtier frem førende i eksporten af indu-
strivarer, og senere blev dele af serviceerhvervene 
internationalt orienteret. Tysk industri har siden An-
den Verdenskrig og især siden årtusindskiftet udvik-
let sig som en sand ”Exportmeister”. Danmark havde 
tidligt et stærkt eksportorienteret landbrug efterfulgt 
fra 1960’erne af en kraftig vækst i industrieksporten. 

En vigtig drivkraft bag international handel er, at for-
skellige nationer har forskellige typer af arbejdskraft, 
kapital og råvarer samt teknologisk profil. Handel på 
verdensmarkedet kan bidrage til, at de enkelte lande 
fremstiller det, de er relativt bedst til eller har de relativt 
bedste forudsætninger for at producere. Danmark har 
eksempelvis en styrkeposition i medicinalindustrien, 
og fri international handel muliggør stordriftsfordele 
og en forstærket forskningsindsats.

International handel kan 
bidrage til, at de enkelte 
lande fremstiller det, de 
er relativt bedst til.

Landene har komparative fordele. De har hver deres 
styrkepositioner, og den internationale handel er med 
til at sænke omkostningerne ved fremstilling af varer 
på globalt plan. Samtidig sikrer en fri handel, at konkur-
rencen på pris og kvalitet opretholdes på de nationale 
markeder, hvilket kan modvirke monopoldannelser. 

Små lande som Danmark er i udgangspunktet 
mere afhængige af at tage del i den internationale 
arbejdsdeling end lande som Rusland og USA. Disse 
nationer besidder omfattende landområder og store 
befolkninger. På denne måde er der muligheder for 
en arbejdsdeling indenfor landets egne grænser bl.a. 
i kraft af tilstrækkelige forekomster af ressourcer, ge-
ografisk spredning på flere klimazoner og en fordeling 

af befolkningen på mange forskellige kompetencer. 
Deltagelsen i den globale økonomi har været et 

grundvilkår for Danmark, og dette har været set både 
som en mulighed og en begrænsning. Efter Anden 
Verdenskrig er Danmarks integration i den globale 
økonomi fortsat under afviklingen af de handelsre-
striktioner, stort set alle nationer satte op under ver-
denskrisen i 1930’erne. 

Mod slutningen af 1950’erne blev EF og EFTA 
etableret i Europa som vigtige aktører for frihandel. 
Danmark og Storbritannien blev i første omgang med-
lemmer af frihandelsorganisationen EFTA, der alene 
er et mellemstatsligt samarbejde, mens EF og senere 
EU indeholder en række overnationale træk. Danmark 
og Storbritannien indtrådte i EF i 1973, mens Storbri-
tannien valgte at forlade Fællesskabet i 2020. Med 
bestemmelserne om Det Indre Marked tiltrådt via den 
Europæiske Fælles Akt i 1986 blev de sidste hindringer 
for fri handel mellem medlemslandene afviklet med 
virkning fra udgangen af 1992. Siden 1992 er yderligere 
en række især østeuropæiske lande kommet med i EU.

Særligt for udviklede økonomier er, at den fri in-
ternationale handel dramatisk har øget udbuddet af 
ufaglært arbejdskraft, hvilket har ændret den relati-
ve betydning af forskellige typer af arbejdskraft i de 
tre lande. Bevarelse af konkurrenceevnen i forhold til 
globaliseringen er med andre ord på godt og ondt et 
grundvilkår for økonomien i udviklede vestlige lande.

16.2. Eks- og import gennem 50 år 
Et udtryk for en økonomis vekselvirkning med verdens-
markedet er den såkaldte eksportkvote og dens mod-
stykke i importkvoten. Eksportkvoten angiver, hvor stor 
en andel af bruttonationalproduktet (BNP) eksporten 
udgør. Tilsvarende fortæller importkvoten, hvor stor 
en andel importen udgør af BNP.

Udviklingen i eksportkvoten siden 1970 er vist i 
figur 16.1. Danmark har i næsten hele perioden den 
højeste eksportkvote, hvilket skal ses i sammenhæng 
med, at Danmark er det klart mindste land, og dermed 
mest afhængig af den internationale arbejdsdeling. 
Danmark havde en stagnerende eksportkvote frem 
til medlemskabet af EF i 1973, hvilket hang sammen 
med de vanskelige afsætningsforhold for landbruget.1 
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I årene efter oliekrisen i 1973 trak den globale økono-
mi sig sammen, og eksportkvoten faldt svagt. Samme 
fænomen ses under finanskrisen med et mere udtalt 
fald efterfulgt af stagnation, og igen under pandemien 
er der tilbagegang. 

Trods periodiske tilbageslag er det imidlertid ken-
detegnende, at den danske eksportkvote set over hele 
perioden stiger fra 27 procent i 1970 til 54 procent i 
2020. Udviklingen gennem de 50 år fortæller dermed 
om en økonomi, der allerede i udgangspunktet var 
meget afhængig af, hvad der skete i den globale øko-
nomi, og at denne orientering mod verdensmarkedet 
kun blev styrket frem mod i dag. 

Trods periodiske 
tilbageslag er den danske 
eksportkvote steget fra 
27 procent i 1970 til 54 
procent i 2020.

I Storbritannien svinger eksportkvoten mellem 20 
og 30 procent med en svagt stigende tendens siden 
årtusindskiftet. Generelt er orienteringen mod ver-
densmarkedet dog ikke stigende.

For Tyskland er der en kraftig stigning i eksportkvo-
ten efter midten af 1990’erne fra omkring 20 procent 
af BNP til næsten 45 procent i 2020. Stigningen i eks-
portkvoten blev vedligeholdt af en styrket konkurren-
ceevne som følge af lønudviklingen efter arbejdsmar-
keds- og socialreformerne i Agenda 2010. Efter 2005 
ligger stigningen i lønnen således markant under de 
øvrige vesteuropæiske lande, hvilket kan sammenlig-
nes med effekten af en devaluering.2 Med i billedet er 
naturligvis også stigninger i produktiviteten, jf. neden-
for. Finanskrisen rammer dog også her eksporten, der 
målt som andel af BNP stagnerer efter finanskrisen 
med et fald på det seneste under pandemien.

Udviklingen i importkvoten vises i figur 16.2, som 
i høj grad er et spejlbillede af udviklingen i eksport-
kvoten. Danmark har den højeste importkvote i 2020 
med en værdi af importen på halvdelen af BNP. Tysk-

land har en andel omkring 40 procent. Storbritannien 
omkring 30 procent.

16.3. Udviklingen i BNP relativt til USA
1900-tallet var målt ud fra økonomisk vækst og interna-
tional betydning på mange måder USA’s århundrede, 
det amerikanske århundrede.3 Det kom bl.a. til udtryk 
i en internationalt set høj materiel levestandard, som 
denne kan måles via BNP pr. indbygger. Noget andet 
er så, at uligheden var og er ganske høj i USA. I dette 
afsnit undersøger vi udviklingen i de tre landes rela-
tive velstand siden 1970 ved i figur 16.3 at sammen-
ligne med udviklingen i USA. Data er købekraftskorri-
gerede, dvs. at købekraften af en dollars er gjort sam-
menlignelig i de lande, vi sammenligner.

1900-tallet var målt ud 
fra økonomisk vækst og 
international betydning 
USA’s århundrede.

Over så lang en periode fremgår det, at især Dan-
mark med en kraftig vækst siden 2004-05 har halet 
ind på USA med en indeksværdi omkring 96 procent 
af USA’s BNP pr. indbygger i 2020. Dvs., at den gen-
nemsnitlige dansker nærmer sig forbrugsmulighederne 
for den gennemsnitlige amerikaner, men i et samfund 
med en langt højere grad af lighed.

Med større konjunkturbetingede udsving nærmer 
Tyskland sig det amerikanske niveau, selvom et fald 
mod slutningen af perioden bringer Tyskland ned på et 
forbrugspotentiale pr. borger på 85 procent af niveauet 
i USA. Med et markeret fald under pandemien ender 
det britiske niveau på 70 procent af det amerikanske 
– næsten præcis det samme niveau som i 1970. An-
skuet på denne måde er dansk og i mindre grad tysk 
økonomi en succes, mens den britiske økonomi ikke 
formår at løfte sig relativt til den amerikanske.
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Figur 16.1. Eksportkvoten, 1970-2020
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Note: Tyskland er samlet Tyskland igennem hele perioden. Tallene er direkte fra Verdensbanken – sammenlignelige data for Vesttyskland har ikke været tilgænge-
lige. Ved at sætte niveauet i DDR til lig niveauet i Forbundsrepublikken er der ganske givet tale om, at det samlede niveau estimeres for højt. 
Kilde: Verdensbanken.

Figur 16.2. Importkvoten, 1970-2020

Note: Tyskland er lig samlet Tyskland igennem hele perioden. Tallene er direkte fra Verdensbanken – sammenlignelige data for Vesttyskland har ikke været tilgæn-
gelige. Ved at sætte niveauet i DDR til lig niveauet i Forbundsrepublikken er der ganske givet tale om, at det samlede niveau estimeres for højt. 
Kilde: Verdensbanken.
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Figur 16.3. Købekraftskorrigeret BNP pr. indbygger relativt til BNP pr. indbygger i USA, 1970-2020

Note: Tyskland er samlet Tyskland igennem hele perioden. Tallene er direkte fra OECD – sammenlignelige data for Vesttyskland har ikke været tilgængelige. Ved 
at sætte niveauet i DDR til niveauet i Forbundsrepublikken er der ganske givet tale om, at det samlede niveau estimeres for højt. 
Kilde: OECD.

Figur 16.4. Købekraftskorrigeret BNP pr. arbejdstime i 2015-dollars, 1970-2020

Note: Tyskland er samlet Tyskland igennem hele perioden. Tallene er direkte fra OECD – sammenlignelige data for Vesttyskland har ikke været tilgængelige. Ved at 
sætte niveauet i DDR til lig niveauet i Forbundsrepublikken er der ganske givet tale om, at det samlede niveau estimeres for højt. 
Kilde: OECD.
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Figur 16.5. Kapitalintensiteten pr. arbejdstime, 1991-2020, faste 2015-priser. Indeks, 1991 = 100

Kilde: OECD.

Figur 16.6. Bytteforholdet 1970-2020, indeks, 1970 = 100

Note: Tyskland er samlet Tyskland igennem hele perioden. Tallene er direkte fra OECD – sammenlignelige data for Vesttyskland har ikke været til-
gængelige. Ved at sætte niveauet i DDR til niveauet i Forbundsrepublikken er der ganske givet tale om, at det samlede niveau fejlestimeres.
Kilde: OECD.
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16.4. Udviklingen i investeringer    
og produktivitet
Når det er lykkedes Danmark og Tyskland at hale ind 
på USA i materiel velstand, skyldes det en stigning i 
produktiviteten. I figur 16.4 s.317 vises udviklingen i 
den såkaldte arbejdsproduktivitet fra 1970 til 2020. 
Med arbejdsproduktivitet menes her, hvor meget vær-
di den gennemsnitlige arbejder producerer pr. time. 

I Danmark er niveauet i dag på niveau med time-
produktiviteten i USA. Storbritannien har kun haft en 
ganske svag stigning i produktiviteten siden årtusind-
skiftet og ligger i dag synligt lavere end USA, mens det 
tyske niveau befinder sig midt i feltet.

En væsentlig årsag til den voksende produktivitet er 
udviklingen i investeringerne i erhvervslivet. Figur 16.5 
viser udviklingen i omfanget af kapital pr. arbejdstime 
fra 1991 til i dag. Tallene er opgjort i faste 2015-priser, 
så udviklingen kan sammenlignes direkte. Det frem-
går, at oprettelsen af en ny arbejdsplads er langt mere 
kapitalkrævende i dag end i 1991, og at stigninger i in-
vesteringer i Danmark ligger langt over niveauet i Stor-
britannien og Tyskland. Stigningen i investeringerne i 
Storbritannien ligger over stigningen i Tyskland, hvilket 
er bemærkelsesværdigt, da arbejdsproduktiviteten er 
højere i Tyskland end i Storbritannien.

16.5. Bytteforholdet udvikler sig   
forskelligt i de tre lande
Udviklingen i landenes bytteforhold overfor omver-
denen er vist i figur 16.6. Bytteforholdet angiver rela-
tionen mellem værdien af den kurv af varer og tjene-
steydelser, et land eksporterer, i forhold til værdien af 
den kurv af varer og tjenesteydelser, landet importerer. 

Stiger bytteforholdet, kan landet ved salg af den 
samme mængde varer og tjenesteydelser på ver-
densmarkedet importere en større mængde varer og 
serviceydelser. Et stigende bytteforhold viser således 
– alt andet lige – en velfærdsgevinst for borgerne i det 
pågældende land. I figuren er bytteforholdet i 1970 sat 
til 100, og bytteforholdet i de øvrige år er beregnet i 
forhold til denne indeksværdi.

Set over de 50 år har Danmark oplevet en stigning i 
bytteforholdet på 12 procent i en jævnt stigende kurve 
fra midten af 1980’erne. Tyskland har haft en stigning 

på 7 procent og Storbritannien en stigning på 17 pro-
cent. Disse stigninger antyder en kraftig gevinst ved 
globaliseringen. Som det fremgår af figur 16.1 har især 
Tyskland, men også Danmark oplevet en markant stig-
ning i eksportkvoten fra 1990 og fremefter. Dette er i 
modsætning til Storbritannien, som til gengæld har 
oplevet en markant større stigning i bytteforholdet 
end især Tyskland, men også Danmark.

Stiger bytteforholdet, 
kan landet ved salg af 
den samme mængde 
varer og tjenesteydelser 
på verdensmarkedet 
importere en større 
mængde varer og 
serviceydelser.

16.6. Den økonomiske balance   
overfor udlandet
Figur 16.7 viser den årlige saldo i landenes eks- og 
import af varer og serviceydelser overfor udlandet fra 
1970 til 2020 i form af betalingsbalancens løbende po-
ster. Saldoen er vist som procent af BNP. 

Betalingsbalancens løbende poster vil pr. definiti-
on udvise overskud for nogle lande og underskud for 
andre. Danmark og Tyskland har stærke økonomier. 
Siden slutningen af 1980’erne har Danmark stort set 
haft overskud på betalingsbalancens løbende poster, 
og dette overskud når omkring 7 procent af BNP ved 
udgangen af perioden. Tyskland kommer lidt senere 
med i de permanente overskud, men når samme ni-
veau som Danmark efter finanskrisen. Britisk økonomi 
præsterer igen synligt dårligere i forholdet til omverde-
nen med næsten kroniske underskud siden midten af 
1980’erne. Dette underskud pendulerer i de seneste 
år af perioden mellem 4 og 6 procent af BNP. 

Underskud henholdsvis overskud på betalingsbalan-

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   321115830_velfaerdsstat_r2_.indd   321 13/05/2022   13.4413/05/2022   13.44



322

VELFÆRDSSTAT OG BEFOLKNING I DANMARK, STORBRITANNIEN OG TYSKLAND

-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%
19

70
19

72
19

74
19

76
19

78
19

80
19

82
19

84
19

86
19

88
19

90
19

92
19

94
19

96
19

98
20

00
20

02
20

04
20

06
20

08
20

10
20

12
20

14
20

16
20

18
20

20

Danmark Storbritannien Tyskland

-100%
-80%
-60%
-40%
-20%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Danmark Storbritannien Tyskland

Note: Databrud for Danmark i 1975 ved skift fra OECD som kilde til Verdensbanken. Tyskland er samlet Tyskland igennem hele perioden. Tallene er direkte fra Ver-
densbanken (undtagen DK 1970-1994), men baserer sig udelukkende på vesttyske vækstrater, og så kobling af disse til det samlede tyske niveau i 1991. Databrud-
det er derfor betinget af dette beregningsskift. Det betyder, at der i figuren ligger en implicit antagelse om, at betalingsbalancens løbende poster i Østtyskland er lig 
den i Vesttyskland i perioden før 1991.
Kilde: Verdensbanken og OECD.

Figur 16.7. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster, i pct. af BNP, 1970-2020

Figur 16.8. Udlandsformuen i procent af BNP, 1991-2019

Note: Bemærk, at udlandsformuen og BNP her er opgjort i årets US-dollars. Dermed er begge påvirkelige overfor kursjusteringer. Derfor skal man ikke konkludere 
for skarpt på et enkelt år, men snarere på den generelle trend.
Kilde: IMF.
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cen akkumuleres i de enkelte landes udlandsformuer, 
der er temaet i figur 16.8 for perioden fra 1991 til 2019. 

Med overskud på betalingsbalancens løbende 
poster siden slutningen af 1980’erne er den danske 
udlandsformue i dag oppe på 77 procent af BNP, hvil-
ket er særdeles bemærkelsesværdigt, idet udgangs-
punktet var en gæld på omkring 40 procent af BNP i 
1991. Tyskland har med store overskud på betalings-
balancen siden årtusindskiftet i forlængelse af stær-
ke stigninger i den tyske industrieksport opbygget en 
tilsvarende stor udlandsformue omkring 72 procent 
af BNP. Omvendt har Storbritannien en udlandsgæld 
på 30 procent af BNP, hvor udgangspunktet i 1991 var 
noget nær en balance.

16.7. Sammenfatning
International handel er baseret på komparative for-
dele for handelens aktører. Blandt de tre lande, vi be-
skæftiger os med i bogen, er der dog store forskelle 
på, hvordan landene præsterer i den globale økonomi. 

Danmark er et økonomisk power house, der under 
det relativt største økonomiske samkvem med udlandet 
præsterer godt på alle parametre. Det gennemsnitlige 
forbrugspotentiale pr. borger ligger næsten på niveau 
med niveauet i USA, produktiviteten er høj formidlet 
af en høj kapitalintensitet i produktionen, det løbende 
betalingsoverskud har siden slutningen af 1980’erne 
været vedvarende højt, og stigningen i udlandsfor-
muen har været markant. På alle disse mål kommer 
Tyskland ind som en overbevisende nr. to, der på nogle 
parametre er på niveau med de danske. 

Storbritannien derimod lider under nogle vedhol-
dende problemer i de fleste dimensioner, der bl.a. har 
resulteret i vedvarende underskud på betalingsbalan-
cen med en deraf følgende akkumulering af en bety-
delig udlandsgæld. 

Med Brexit står landet derfor overfor store fremtidige 
udfordringer ved valg af økonomisk strategi i forhold til 
den globale økonomi, mens Danmark og Tyskland er 
kommet godt ud af den stigende globalisering.

Noter
1 Brochmann m.fl. (2020).
2 Pedersen m.fl. (2014).
3 Det var den amerikanske udgiver af Life Magazine, Henry Luce, 

der første gang introducerede vendingen om det amerikanske 
århundrede i en leder i magasinet i februar 1941. I lederen ar-
gumenterede han for nødvendigheden af USA’s indtræden i 
Anden Verdenskrig. Senere har mange samfundsforskere be-
skæftiget sig med forestillingen om 1900-tallet som det ameri-
kanske århundrede. Et enkelt eksempel er Lafeber, Potenberg 
og Woloch (2013, syvende udgave). The American Century: a 
History of the United States since the 1890s.

Med overskud på 
betalingsbalancen 
siden slutningen af 
1980’erne er den 
danske udlandsformue i 
dag oppe på 77 procent 
af BNP.
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DEL IV: 
Perspektivering
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«Atmosfærens normaltilstand er turbulens», skrev 
den tyske forfatter Hans Magnus Enzensberger i 
begyndelsen af 1990’erne i en kommentar til de nye 
folkevandringer; menneskehedens normaltilstand 
er uro og mobilitet. Men kommentaren kunne lige 
så godt have været anvendt på de europæiske 
velfærdsmodellers færd gennem historien. 

– et uroligt
velfærdsmodeller

17. Europæiske

terræn
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De tre velfærdsmodeller, vi beskæftiger os med i den-
ne bog, den danske, tyske og britiske, har, siden den 
institutionelle grundstruktur kom på plads, gennem-
gået en kontinuerlig ændrings- eller tilpasningspro-
ces for at fremme konkurrenceevnen og for at bevare 
de respektive samfundsstrukturer. Vi skal i dette ka-
pitel diskutere noget af indholdet i disse processer, 
med et fugleperspektiv og med udgangspunkt i tre 
centrale forhold: arbejdsliv, velfærdsstat og indvan-
dring. Hovedvægten vil ligge på perioden siden de 
tidlige 1990’ere, og præsentationen vil være centreret 
om indvandring, dels for at kunne afgrænse et meget 
omfattende temaområde, dels fordi indvandring syn-
liggør nogle af de vigtigste modsætninger, som pla-
ger de europæiske velfærdsstater for tiden. Hvad er i 
grove træk ligheder og forskelle mellem reformstrate-
gierne i de tre lande, og hvilke baggrundsfaktorer kan 
bidrage til at kaste lys over de forskellige udviklings-
forløb? Hvilken betydning har kultur- og socialpoliti-
ske faktorer for strategierne?

17.1. Den nære forhistorie    
– vigtige hændelser
I de godt 30 år, som er gået siden 1990, har trekan-
ten arbejde, velfærd og indvandring indrammet vigti-
ge økonomiske, kulturelle og politiske konfliktdimen-
sioner i Nordvesteuropa og på denne måde også dan-
net udgangspunkt for mange af de centrale reformer, 
som er blevet gennemført. Dynamikken mellem de tre 
yderpunkter i trekanten har ændret sig over tid, og ind-
vandring er blevet gradvist vigtigere. De tre tiår har 
været præget af betydningsfulde begivenheder og 
kriser – både nationale og internationale – med sto-
re følger for samfundsstrukturerne og for forskellige 
gruppers levevilkår.  

Overgangen til 1990’erne i Europa blev stærkt mar-
keret af Murens fald og den efterfølgende samling af 
Tyskland. Disse hændelser var for de fleste uventede 
og glædelige og bar bud om fredeligere forhold efter 
flere årtier med «kold krig» mellem Øst og Vest. For 
Tyskland indebar genforeningen ikke desto mindre 
en udfordring af de helt sjældne. To meget forskellige 
økonomier og kulturer skulle integreres i løbet af kort 
tid, med enorme udgifter for de offentlige budgetter 

i vest, men også med menneskelige omkostninger, 
man ikke helt kunne overskue, da det skete. Vi kom-
mer tilbage til den tyske udvikling efter 1990, men 
her indledningsvis danner slutningen på den kolde 
krig begyndelsen på tre vigtige tiår for vores udvalgte 
lande og for Europa som helhed.

Overgangen til 
1990’erne blev stærkt 
markeret af Murens fald 
og den efterfølgende 
samling af Tyskland.
For tysk økonomi blev samlingen starten på en bety-
delig økonomisk krise og en høj ledighed, som vare-
de langt ud over 1990’erne med følgevirkninger i store 
dele af Europa. Begyndelsen af 1990’erne blev ellers 
præget af borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien og 
den efterfølgende tilstrømning af bosniske flygtnin-
ge i alle tre lande. Omtrent samtidig – i januar 1993 – 
blev EU’s Indre Marked etableret som en aftale mel-
lem medlemslandene. Hensigten var at styrke integra-
tionen med det formål at oprette Den Økonomiske og 
Monetære Union. 

00’erne indeholdt en hel række betydelige inter-
nationale begivenheder – anført af terrorangrebet på 
Tvillingetårnene i New York den 11. september 2001. 
Nine-eleven, som hændelsen normalt kaldes, har haft 
kolossale følgevirkninger i nyere tid. Den såkaldte ka-
rikaturstrid  i 2005 og 2006, som blev indledt, da Jyl-
lands-Posten gengav karikaturtegninger af profeten 
Muhammed, førte til en serie voldshandlinger flere 
steder i verden. Det var første gang, en nordisk redak-
tionel handling fik globale konsekvenser af en sådan 
kaliber. Hændelsen blev koblet til muslimsk indvandring 
og gav genklang i spørgsmålet om ytringsfrihed sat 
op mod religiøs sensibilitet i årene, som fulgte. Både 
nine-eleven og karikaturstriden bidrog til højrepopu-
lismens fremvækst i alle tre lande og skærpede kon-
fliktniveauet i offentligheden om indvandring og den 
nye kulturelle mangfoldighed. 
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Begivenheder med mere direkte følger for trekan-
ten arbejde, velfærd og migration fandt sted i 2004 og 
2007, da EU inkluderede i alt ti nye lande fra Øst- og 
Centraleuropa i unionen. Udvidelsen gav støtte til den 
største interne europæiske folkevandring i nyere tid 
med konsekvenser for alle tre lande for organiserin-
gen af velfærdsstaten og arbejdslivets funktionsmåde. 
Finanskrisen i 2008 repræsenterede et alvorligt tilba-
geslag med nedgangskonjunkturer og høj ledighed, 
særligt blandt unge. Denne krise var mere alvorlig i 
Danmark og Storbritannien end i Tyskland. 

I det seneste årti skiller nogle hændelser sig ud 
som særligt betydningsfulde i vores sammenhæng: 
Flygtningekrisen i 2015 synliggjorde EU’s problemer 
med at udarbejde en fungerende indvandringspolitik. 
Den nationale grænsekontrol blev midlertidigt gen-
etableret indenfor Schengen-samarbejdet, og det poli-
tiske handlingsrum på indvandringsfeltet blev ændret 
i restriktiv retning. Frygten for terror og ukontrolleret 
indvandring afløste på mange måder bekymringen 
for økonomi og ledighed – i det mindste i det inten-
se efterår 2015, inden  kriseløsninger kom på plads. 
I kølvandet på både EU-udvidelsen (med omfattende 
arbejdskraftindvandring til Storbritannien) og flygtnin-
gekrisen kom så Brexit som en stor overraskelse for 
det politiske Europa: Sommeren 2016 besluttede den 
britiske befolkning – gennem en folkeafstemning – at 
melde sig ud af EU.

Sommeren 2016 
besluttede den britiske 
befolkning – gennem 
en folkeafstemning – at 
melde sig ud af EU.

Den sidste store begivenhed, vi tager med i denne 
sammenhæng, er COVID-pandemien ved indgangen 
til et nyt tiår i 2020, med helt akutte og omfattende føl-
ger for arbejdsliv, velfærdsstat og indvandring. Alle tre 
lande gennemgik en betydelig krise og gennemførte 
en (periodisk) nedlukning af mange samfundsinstitu-

tioner og en forsøgsvis national indrejsekontrol. Ved 
genåbningen i efteråret 2021 kunne man endnu ikke 
helt overskue dimensionerne på de samfundsmæssi-
ge konsekvenser af denne pandemi.  

Gennem især det seneste årti er klimakrisen kommet 
højt op på dagsordenen i alle tre lande, selvom det er 
vanskeligere at pege på nogen enkeltstående formativ 
hændelse på dette område.  Men klimakrisen har poli-
tisk og økonomisk sprængkraft og kommer til at blive en 
stadig vigtigere dimension i Europas politiske økonomi.

 17.2. Arbejdsliv, velfærdsstat og indvan-
dring – tre forskellige modeller
Vores tre lande – Tyskland, Storbritannien og Danmark 
–  står i dag overfor store udfordringer som følge af 
øget globaliseret konkurrence, europæisk integration 
(eller frakobling for Storbritanniens vedkommende) 
og over tid klimaproblemer. Disse fælles udfordringer 
spiller sammen med interne nationale forhold som de-
mografisk ubalance (et stigende antal ældre), en mere 
mangfoldig befolkning (flerkulturelt samfund), urbani-
sering samt stærkere forventninger til velfærdstjene-
ster. Alle tre lande står også overfor problemer knyt-
tet til stigende ulighed og – relateret til dette – polari-
sering og populisme i befolkningerne. 

Disse forhold danner bagtæppet for de centrale 
samfundsmæssige konflikter, politikerne må hånd-
tere fremover. Alle tre lande er åbne økonomier, hvor 
globalisering eller internationalisering har betydet 
meget for landenes vækst og udvikling gennem tiden. 
Indvandring er en vigtig side ved – og følge af – denne 
internationalisering og har som fænomen en sam-
mensat betydning for samfundsudviklingen. Alle tre 
lande har – særligt siden århundredeskiftet – ønsket 
at tiltrække højt kvalificerede indvandrere, og særligt 
blandt unge arbejdssøgende. 

Samtidig er det i stigende grad blevet tydeligt, at 
indvandrere med lave kvalifikationer let får problemer 
på kompetencekrævende arbejdsmarkeder. Dette er 
specielt udtalt i lande med mere sammenpressede 
lønniveauer som Danmark. Nytilkomne, som mang-
ler ressourcer og sprog, bliver let en sårbar gruppe i 
samfundet, som også kan bidrage til politisk modstand 
mod økonomisk omfordeling i majoritetsbefolknin-
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gen.  Dette gælder i første række flygtninge og fami-
liesammenførte, og disse grupper er blevet genstand 
for stærkere restriktioner i de senere år. Resultatet er 
blevet en selektiv indvandringspolitik. Storbritanni-
en er for nærværende det eneste EU-land, som har 
indført et pointsystem, som åbner for, at attraktive 
indvandrere kan få opholdstilladelse, uden at de er 
direkte efterspurgt af en arbejdsgiver. Både Danmark 
og Tyskland har et efterspørgselsdrevet system, hvor 
kobling til et konkret jobbtilbud fra en arbejdsgiver, 
med løn over en fastsat grænse, er en forudsætning 
for opholdstilladelse.1 

Interessekonflikterne knyttet til ønsket og uønsket 
indvandring volder hovedbrud i alle tre stater, og sty-
ringsmekanismerne har vist sig ganske ineffektive: Det 
nye mantra i Europa Managing migration – en styret 
eller reguleret indvandring efter indvandringslandets 
behov – har på det nærmeste været ønsketænkning 
blandt de attraktive destinationslande. Noget af årsagen 
er, at to af de (indtil for nylig) største indvandrergrupper 
– flygtninge og familiesammenførte – principielt ikke 
skal styres i tråd med nationale økonomiske interesser. 
Disse grupper har adgang i kraft af humanitære forplig-
telser. En af de andre virkelig store indvandrerkatego-
rier – arbejdskraftindvandrere fra EU – kan heller ikke 
styres indvandringspolitisk efter nationale hensyn, fordi 
alle medlemslande i EU er pålagt at følge EU-regimet 
for fri bevægelighed af arbejdskraft indenfor unionen. 

I økonomisk forstand er der meget, som tyder på, at 
EU-mobiliteten har været gunstig for modtagerlandene, 
men der er alligevel udviklingstendenser, som peger 
i retning af strukturelle problemer.  Det, som traditio-
nelt kaldes «social dumping» (lavtlønskonkurrence og 
svækkelse af velregulerede forhold på arbejdsmarke-
det), svækket betydning af lokal faglig uddannelse og 
faglig organisering samt arbejdslivskriminalitet, er for-
hold, som sættes i forbindelse med indvandringen af 
arbejdskraft fra EU. I Storbritannien tolkes Brexit langt 
hen ad vejen som en følge af den omfattende indvan-
dring fra Østeuropa efter EU-udvidelsen. Den eneste 
kategori af indvandrere, modtagerlandene har ret til 
og mulighed for at styre, er den relativt lille gruppe af 
ikke-humanitært begrundede indvandrere fra tredje 
lande – lande udenfor EU. 

Interessekonflikterne 
knyttet til indvandring 
volder hovedbrud 
i alle tre stater, og 
styringsmekanismerne 
har vist sig ganske 
ineffektive.

Dette sammensatte billede gør naturligt nok også, 
at «effekterne af indvandring» på økonomien og sam-
fundet ikke vil være nogen entydig størrelse. Når det 
gælder humanitært begrundede indvandrere, er groft 
sagt hovedudfordringen knyttet til den potentielle be-
lastning, disse grupper repræsenterer for velfærdsbud-
getterne, hvis man ikke lykkes med at indlemme dem 
produktivt i arbejdslivet. Hovedudfordringen, når det 
gælder EU-indvandrerne, er mere strukturel; omfatten-
de (lavkvalificeret) indvandring af arbejdskraft påvirker 
arbejdsmarkedets funktionsmåde (fortrængning og 
lønpres) og kan potentielt undergrave arbejdstager-
nes rettigheder og forhandlingsstyrke. 

Konsekvenserne af indvandring er også ulige for-
delt internt i indvandringslandet. Indvandringen af 
arbejdskraft er i stærk grad ønsket velkommen af er-
hvervslivet, som får en tilgang af efterspurgt, fleksibel 
og ofte lavere betalt arbejdskraft. Arbejdstagerne i de 
dårligst betalte lag af arbejdsmarkedet (det gælder bå-
de etablerede indvandrere og personer fra majoriteten) 
får øget konkurrence om job og oplever ofte også, at 
lønudviklingen stagnerer eller øges langsommere. De 
betalingsdygtige dele af majoritetsbefolkningen kan 
derimod have fordele af billigere og mere omfattende 
tjenesteydelser.

Der er et kompliceret forhold mellem typen af ind-
vandring, velfærdsstatsstruktur, arbejdsmarkedets 
indretning og den sociale lagdeling. Konsekvenser-
ne af indvandring er afhængige af egenskaberne ved 
dem, som kommer; hvilke ressourcer de bringer med 
sig; og i hvilken grad de integreres i økonomi og sam-
fund. Og præmisserne for disse integrationsprocesser 
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er igen afhængige af samspillet mellem arbejdsliv og 
velfærdssystem. 

De forskellige kapitler i bogen har indirekte vist, at 
arbejdslivs- og velfærdsmodellens indretning bevir-
ker, at landene er ulige strukturelt rustede til at mø-
de udfordringerne knyttet til indvandring. I tillæg har 
netværk (tidligere etablerede miljøer af indvandrere), 
sprog og geografisk placering vist sig at være af be-
tydning for det enkelte lands tiltrækningskraft, noget, 
som grundlæggende har betydning for, hvor presset 
det enkelte regime vil være i sin integrationskapacitet 
overfor nytilkomne. 

Alt i alt kan det indvandringspolitiske handlingsrum 
til tider opleves som ganske begrænset for national-
staterne indenfor EU. Men som vi skal se, har der alli-
gevel udviklet sig til dels store forskelle i tilnærmelse 
mellem de tre lande.

17.3. Tre velfærdsregimer
Tyskland, Storbritannien og Danmark er alle europæi-
ske «socialstater», som kombinerer økonomisk vækst 
med omfordeling af ressourcer og velfærdssikring af 
befolkningen gennem livsforløbet.  Men der er bety-
delige forskelle i, hvordan arbejdsmarked, velfærd og 
indvandring spiller sammen og påvirker befolknings-
gruppers levevilkår. Selve velfærdsmodellen i de re-
spektive lande giver en forskellig grad af social sikring. 
Med andre ord: De tre lande har forskellige instituti-
onelle redskaber til at håndtere indvandring, og ind-
vandrerne selv har forskellige muligheder givet disse 
strukturer – forskellige udsigter til livskvalitet og so-
cial mobilitet. Typen af arbejdslivs- og velfærdsmodel 
vil også kunne have forskellig tiltrækningskraft over-
for potentielle indvandrere ude i verden.

Som vi så i kapitel 1, har der været foreslået fle-
re teoretiske modeller for at opfange de strukturelle 
forskelle mellem forskellige typer af socialstater. Den 
mest citerede, Gösta Esping-Andersens tre typer af 
velfærdskapitalisme (Three Worlds of Welfare Capi-
talism),2 er velegnet i vores sammenhæng, bl.a. fordi 
Tyskland, Storbritannien og Danmark kan stå som re-
præsentanter for hans tre stiliserede velfærdsmodeller: 
den kontinentale, den anglo-saksiske og den nordiske. 

Den kontinentale, også kaldet den konservative, 

har traditionelt haft stærke arbejdstagerorganisationer 
og lovregulering af arbejdstagerrettigheder. Modellen 
bygger i udgangspunktet på erhvervsbaseret forsik-
ring, som skulle garantere medlemmerne og deres 
familier indtægt og status ved tab af arbejde. Som 
tiden er gået, er forsikringsordningerne i højere grad 
blevet finansieret gennem skatten, og flere offentlige 
minimumsordninger er kommet på plads. 

Den kontinentale 
velfærdsmodel har 
traditionelt haft 
stærke arbejdstager
organisationer 
og lovregulering 
af arbejdstager
rettigheder.

Den anglo-saksiske velfærdsmodel bygger på et 
fleksibelt arbejdsmarked med minimal lovgivning og 
svag beskyttelse af lønmodtagerne, skattefinansierede 
minimumsydelser for alle lovlige indbyggere, suppleret 
af behovsprøvede ydelser, men også et omfattende 
offentligt sundhedsvæsen. De lave grundydelser har 
ført til en omfangsrig flora af private, markedsstyrede 
pensioner og tillægsforsikringer. 

Den nordiske velfærdsmodel er i høj grad skattefi-
nansieret, og den omfatter alle lovligt etablerede bor-
gere gennem en basissikring uafhængig af arbejde 
og indkomst. Samtidig beregnes andre ydelser ud fra 
tidligere arbejdsindsats og indkomst, og der er også 
efterhånden i denne model et voksende indslag af mar-
kedsbaserede tillægspensioner. Modellen kendetegnes 
ellers af stærke fagforeninger, trepartssamarbejde, et 
velreguleret arbejdsliv og en aktiv arbejdsmarkedspo-
litik. Den nordiske model har også mere omfattende 
subsidierede eller gratis offentlige tjenester, end man 
finder i mange andre lande. 

Skillelinjerne mellem de tre modeller er blevet 
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mindre markante over tid, og lande indenfor alle tre 
modeller har oplevet en faldende faglig organisering. 
I dagens situation sondres der gerne mellem såkaldte 
dualiserede arbejdslivsregimer med vigtige skillelin-
jer mellem en godt beskyttet kerne af arbejdstagere 
og en mere udsat periferi (Tyskland); deregulerede, 
markedsliberale regimer (Storbritannien) og mere 
inkluderende arbejdslivs- og velfærdssystemer, hvor 
ordningerne stadig omfatter alle grupper af arbejds-
tagere (Skandinavien).3

Selvom Esping-Andersens tredelte model har 
været genstand for meget kritik og diskussion i over 
30 år, er den stadig en hyppig anvendt reference i 
velfærdsstatsforskningen. Men en vigtig pointe er, 
at Esping-Andersen ikke forholdt sig til indvandring. 
Hans banebrydende bog kom i 1990, på et tidspunkt 
hvor samspillet mellem indvandring og arbejdslivs- 
og velfærdsmodellerne endnu ikke var kommet or-
dentlig på dagsordenen. Indvandringens omfang var 
heller ikke i nærheden af, hvad den senere er blevet 
til. Esping-Andersens typologi kan alligevel være nyt-
tig at bruge i analyser af dagens virkelighed ved, at 
den omhandler de strukturelle forudsætninger for at 
håndtere indvandring i forskellige samfundsmodel-
ler. Omkostnings-nytte-balancen ved indvandring vil 
også slå forskelligt ud, når det gælder de forskellige 
indvandrerkategorier i de respektive modeller, noget 
som ofte får politiske følger. 

Fælles for disse tre modeller, når de stilles overfor 
indvandring, er, at staterne har behov for at kontrol-
lere tilstrømningen for at beskytte arbejdsliv og vel-
færdsbudgetter. Denne ønskede eller intenderede 
styring tager ofte form af fysisk grænsekontrol, selek-
tion, som vi har set, eller forskellige tærskler, når det 
gælder adgang til velfærdsgoder.  Når indvandrerne 
derimod har fået opholdstilladelse, er det i tråd med 
alle tre modeller vigtigt at indlemme dem i produktivt 
arbejde og som velfungerende borgere i samfundet i 
øvrigt. Alle socialstater er afhængige af, at borgerne 
bidrager økonomisk, undgår social marginalisering og 
velfærdsafhængighed samt for øvrigt gør deres som 
velfungerende medborgere i det civile liv. 

Fælles for bogens tre lande er, at samfundets in-
stitutionelle bygning er formende for det, som efter-

hånden er blevet kaldt absorberingskapacitet,4 når det 
gælder indvandrere; samfundets evne og kapacitet til 
at integrere nye samfundsmedlemmer. Denne evne 
og kapacitet vil også være formet af omstændigheder 
udenfor samspillet mellem arbejdsliv og velfærd. Histo-
riske forhold, kulturelle værdier, nationsforståelse og 
politiske konstellationer spiller også ind i formingen af 
et lands inkluderingsevne og -vilje overfor nyankomne. 
Vi skal i det følgende lidt nærmere diskutere, hvordan 
indvandring har påvirket de tre landes samfundsforhold 
i de senere år, givet de institutionelle forudsætninger, 
vi har beskrevet. Dette tema er imidlertid særdeles 
omfattende, hvorfor diskussionen nødvendigvis må 
forblive overordnet og stiliseret.

17.4. Tyskland
Migration har været et betændt og sammensat tema 
i Tysklands nyere historie. Ikke mindst har intern-mi-
gration i stor skala været en emotionel og samfunds-
ændrende faktor, uden paralleller i de to andre lande. 
Tyskland har haft to store vendepunkter i nyere tid: for 
det første, nederlaget i Anden Verdenskrig og afslut-
ningen på naziregimet i 1945; for det andet Murens 
fald i 1989 med den efterfølgende tyske genforening. 
Det civilisationssammenbrud, Tyskland oplevede un-
der nazitiden, har været en stærk formativ faktor for 
alle årene efter, og følgerne af den bratte sammen-
slutning af øst og vest efter 1989 er stadig en vigtig 
dimension i det tyske samfund. 

Berlinmuren repræsenterede fra 1961 et fysisk ud-
tryk for kontrol og undertrykkelse på østlig side. Vest-
tyskland anså øst-vest-flygtninge som en afspejling af 
«den frie verdens» overlegenhed. Folk «stemte med 
fødderne», som det hed. Flygtninge fra Østtyskland 
spillede også en vigtig rolle i processen, som førte til 
kommunistregimets fald i 1989. Den udløsende fak-
tor for de dramatiske hændelser var tusindvis af øst-
tyske borgere, som tog mod vest via Budapest, Prag 
og Warszawa. Men fjernelsen af den østtyske udvan-
dringskontrol førte til en strengere vesttysk indrejse-
kontrol og efterhånden en mere almen omlægning af 
indvandringsregimet.5

Krigens lange skygge har gjort nationsbygning til 
et vanskeligt spørgsmål i Tyskland. Snarere er opgøret 
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med tysk nationalisme blevet en identitetsskabende 
værdi – særligt i uddannede lag af befolkningen og 
særligt i vest. I det tidligere DDR var derimod anti-fas-
cisme grundstammen i tiårene før genforeningen. Fle-
re forfattere peger på, at den nye samling af Tyskland 
ikke bare skulle mediere kapitalisme og kommunisme, 
men også sammenføre to forskellige nationale iden-
titeter.6 Disse forskellige identiteter fortsætter med at 
præge øst-vest-forholdet og har fået forskellige ma-
nifestationer, når det gælder indvandringspolitikken i 
det samlede Tyskland. 

1989 og genforeningen indebar en ekstraordinær 
hændelse med store følgevirkninger økonomisk, so-
cialt og kulturelt. Med en vekselkurs for østmark til 
Deutsche Mark på 1:1 blev 1990’erne hurtigt præget 
af en økonomisk krise. 16 millioner mennesker fra 
DDR skulle med et slag indlemmes i den vesttyske 
økonomi, hvoraf mange mistede arbejdet og gik direkte 
over på relativt generøs offentlig understøttelse. I år 
2000 havde Tyskland knap fem millioner arbejdsløse, 
og det genforenede land fik tilnavnet «Europas syge 
mand». I begyndelsen af 2000-tallet lykkedes det 
imidlertid tysk økonomi gradvist at komme på fode. 
Restitueringsprocessen er blevet betegnet som et 
«beskæftigelsesmirakel». I løbet af 10-15 år gik Tyskland 
fra «syg mand» til at blive Europas førende økonomi.7

Men succesen kom efter drastiske reformer med 
store følger for samspillet mellem arbejdsmarked og 
velfærdsstat. De såkalte Hartz-reformer blev gennem-
ført gradvist mellem 2003 og 2005 under den social-
demokratiske kansler Gerhard Schröder og betegnes 
som de mest omfattende tyske socialreformer i nyere 
tid (se kapitel 6 og 7). Reformerne førte til væsentligt 
reducerede satser for arbejdsløshedsdagpenge for 
langtidsledige. Den statusbevarende indretning blev 
for dem ændret til en ensartet og relativt lav ydelse. 
Der blev stillet strenge krav til arbejdsaktivitet – også 
i job langt under arbejdstagerens kvalifikationsniveau. 
Langsigtet arbejdsløshed er blevet synonymt med fat-
tigdom ifølge flere kilder.8 Men særligt vigtigt i vores 
sammenhæng er de strukturelle ændringer i tysk ar-
bejdsliv med en ny og relativt skarp todeling mellem 
godt beskyttede (juridisk og socialt) kernearbejdskraft 
og arbejdstagere med mere usikre, midlertidige kon-

trakter og langt svagere adgang til velfærdsydelser. 
Forskere taler om, at en «kontraktkultur» har erstattet 
en «rettighedskultur».9

Det har været kontroversielt i tysk arbejdsmarkeds-
forskning, hvordan man opsummerer Hartz-reformerne; 
om man ser et økonomisk «vitaliseringsunder», eller 
om man lægger vægt på velfærdsnedbrydning, pola-
risering og udviklingen af et dårligt beskyttet «præka-
riat» - en ny underklasse i samfundet.10

Det har været 
kontroversielt i 
tysk arbejdsmar
kedsforskning, hvordan 
man opsummerer 
Hartzreformerne.

Dette dårligere beskyttede lag på arbejdsmarkedet 
er i stor udstrækning rekrutteringsarena for indvandret 
arbejdskraft. Historisk har tysk fagbevægelse været 
dygtig til at integrere migrantarbejdere i sine rækker. 
Fagbevægelsen udviklede en stærk position i efter-
krigs-Tyskland, både institutionelt og organisatorisk, 
og blev en vigtig aktør i demokratiseringsprocesserne. 
Selvom Tyskland var tidligt ude med at anvende ind-
vandret arbejdskraft til at udføre manuelt krævende og 
(relativt) lavt betalt arbejde, var den beskæftiget i de 
sektorer, hvor fagbevægelsen stod stærkt. Tyskland var 
kendt for en arbejdsmarkedsmodel med en høj grad 
af tryghed for de ansatte.  Dette billede har ændret 
sig betydeligt i de seneste tiår. I dag er fagbevægel-
sen svækket, og broderparten af migrantarbejderne i 
Tyskland er beskæftiget i sektorer, hvor en svag regu-
lering og sociale nedskæringer er blevet almindelige. 
En høj andel af den indvandrede arbejdskraft i Tysk-
land tilhører i dag det nedre lag i det segmenterede 
arbejdsmarked, hvor sikkerheden i ansættelsen og 
adgangen til velfærdsgoder er væsentligt lavere end 
i den eksportdrevne kerneindustri.11 

På den anden side har reformerne bidraget til at re-
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ducere de offentlige udgifter, der er forbundet med lavt 
kvalificerede indvandrere, noget, enkelte hævder også 
er med til at dæmpe modstanden i befolkningen mod 
denne type af indvandring.12 Det bliver også hævdet, 
at Merkels åbne politik under flygtningekrisen i 2015 
var (delvist) økonomisk motiveret – at flygtningene blev 
anset som tilførsel af arbejdskraft i en situation med 
600.000 ubesatte stillinger.13 Knaphed på arbejdskraft 
og en «slanket» velfærdsstat giver nye forudsætninger 
i indvandringspolitikken. 

Siden 1990’erne har Tyskland gennemgået store 
ændringer i indvandringspolitikken. I tiden før og lige 
efter genforeningen havde etniske tyskere fra Østeuropa 
en priviligeret position med særrettigheder og hurtig 
adgang til statsborgerskab. Efter den massive tilgang 
i kølvandet på åbningen mod øst blev privilegierne re-
duceret og siden gradvist faset ud. 

Indvandring af arbejdskraft har lange rødder 
i Tyskland. I efterkrigstiden indstiftede landet en 
«gæstearbejderpolitik»,14 hvor en antaget midlertidighed 
var centralt placeret. Myndighederne regnede med, at 
markedskræfterne skulle virke på en sådan måde, at den 
udenlandske arbejdskraft returnerede til hjemlandet, 
når efterspørgslen aftog. Dette viste sig ikke at holde 
stik, fordi arbejdskraftindvandrerne havde oparbejdet 
rettigheder i velfærdsstaten og derfor havde muligheden 
for at forblive i Tyskland uafhængigt af efterspørgslen. 
Gæstearbejderpolitikken er udgangspunktet for 
etableringen af Tysklands største minoritet – tyrkerne. 
Mod slutningen af 1990’erne begyndte Tyskland igen 
at se til udlandet for rekruttering – denne gang specielt 
rettet mod personer med højere uddannelse. I tillæg 
var dette begyndelsen på en efterhånden omfattende 
indvandring af arbejdskraft fra Øst- og Centraleuropa.

EU-udvidelsen mod øst i 2004 og 2007 blev i Tyskland 
mødt med den længste overgangsordning i EU – helt 
frem til 2013. Alligevel gav udvidelsen stødet til en ny 
omfattende bølge af indvandrere, nu med betydelige 
rettigheder i både arbejdsliv og offentlig velfærd, i tråd 
med EU-lovgivningen. Tysk økonomi har siden 2005 
været inde i en kraftig vækstperiode, hvilket i kombi-
nation med en aldrende arbejdsstyrke har ført til et 
stigende behov for udenlandsk arbejdskraft, særligt 
i byggebranchen, landbruget, slagterierne og i om-

sorgsarbejde.  Den ansættelsesform, som blev mest 
toneangivende, var imidlertid den, som gav de mindste 
rettigheder, nemlig ansættelse gennem såkaldt udsta-
tionering og via vikarbureauer. Alt i alt er indvandrere 
– både fra EU, men ikke mindst fra tredjelande –  over-
repræsenterede i de laveste lag af arbejdsmarkedet, 
ligesom i resten af Europa. Arbejdsløsheden er også 
væsentligt højere for disse grupper.15 

Officielt erklærede Tyskland længe, at det ikke 
var noget indvandringsland – til trods for omfattende 
strømme ind i landet. Ved århundredeskiftet blev der 
indført nye love, som gjorde denne selvforståelse til 
skamme. Der voksede en bevidst indvandringspolitik 
frem, som satsede på ordnet og efterspørgselsstyret 
indvandring gennem kvoter for at kompensere for 
den demografiske ubalance, som havde udviklet sig 
siden 1970’erne. I 2005 indførte Tyskland også et 
nationalt program for integrering af alle grupper af 
indvandrere: arbejdskraftindvandrere, asylansøgere, 
familiesammenførte og de, som er tilbage på den «etnisk 
tyske kvote», såkaldte Spätaussiedler.16 Programmet 
indeholder sprogundervisning samt indføring i det 
tyske retssystem, tysk historie og kultur.17 

Officielt erklærede 
Tyskland længe, at 
det ikke var noget 
indvandringsland – til 
trods for omfattende 
strømme ind i landet.

Flygtningepolitikken har haft en særlig indretning i 
Tyskland gennem den konstitutionelle ret til asyl. Dette 
stærke juridiske værn kom i forbindelse med opgøret 
efter Anden Verdenskrig og symboliserede en ny be-
gyndelse efter naziregimets fald. Selvom den ekstremt 
liberale holdning til flygtninge blev forsøgt indskrænket 
gennem det såkaldte «asyl-kompromis» i 1993 (efter den 
da rekordstore tilstrømning af bosniske krigsflygtninge) er 
tysk asylpolitik stadig blandt Europas klart mest liberale. 
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Et yderpunkt i denne sammenhæng blev flygtnin-
gekrisen i 2015, hvor Tyskland med kansler Angela 
Merkels berømte Wir schaffen das! tog imod over en 
million flygtninge og migranter i løbet af 2015 og 16. En 
udbredt humanitær mobilisering i befolkningen måtte 
efterhånden se et modsvar i en parallel og voksende 
højreekstrem bevægelse. Merkels åbenhedslinje viste 
sig at skabe en bølge af indvandringsmodstand og op-
rettelsen af et succesrigt højreradikalt parti Alternative 
für Deutschland (AfD). Partiet har haft særlig stærk 
fremgang i de østlige delstater.18 Et af resultaterne af 
2015-krisen er et politisk mere polariseret Tyskland. 

«Wir schaffen das!»

Før 2015 var Tyskland et af få lande i Europa uden et 
stort radikalt nationalorienteret højrefløjsparti, men ved 
forbundsvalget i 2017 blev AfD landets tredje største 
parti. For første gang siden Anden Verdenskrig fik et 
parti fra det yderste højre repræsentation i den tyske 
Forbundsdag. Den tyske sikkerhedstjeneste har nu 
erklæret højreekstremisme som den største trussel 
mod den nationale sikkerhed. AfD har formået at få 
fodfæste i brede lag af folket, og årsagerne handler 
om mere end flygtningekrisen i 2015. 

De fleste forskere peger på voksende social ulig-
hed: AfD står særligt stærkt i det tidligere Østtyskland, 
hvor der er færre indvandrere, men store socioøkono-
miske forskelle – internt i regionen, men ikke mindst 
i kontrast til delstaterne i vest. Lønningerne er lavere, 
og arbejdsløsheden er væsentlig højere. Mange føler 
sig som «andenrangsborgere», selvom der har været 
økonomisk fremgang, og selvom 1989 indebar en 
nyvunden politisk frihed. Vesttyskland har gennem sit 
politiske og økonomiske overtag lagt præmisserne for 
ændringsprocesserne og har fortsat med at dominere 
på de fleste fronter. Det yderste højre ser sig selv som 
en «nationalpatriotisk opposition». Islam er fjenden, 
og medlemmene er stærke indvandringsmodstande-
re. Mange er også klimafornægtere. AfD blev stiftet i 
2013 som et anti-EU parti, men koncentrerede sig i 
stærkere grad om indvandring efter 2015.19  

Det yderste højre 
opfatter sig selv som 
en «nationalpatriotisk 
opposition».

Efteråret 2021 blev afslutningen på Angela Merkels 
epoke efter 16 år ved magten. Perioden har været ken-
detegnet af stabilitet, stærke finanser og en stabil kurs, 
men ved regimeskiftet er der skyer i horisonten. Digi-
taliseringen halter bagefter, og den grønne omstilling 
bliver kun modstræbende accepteret af de to økonomi-
ske giganter i form af bilindustri og kulproduktion. Og 
Tyskland har en af Europas ældste befolkninger – hver 
femte tysker er over 65 år. Behovet for arbejdskraft er 
prekært. Men Europas største eksportøkonomi har de 
senere tiår haft tilpasningsduelighed som et centralt 
kendetegn. Politiske valg knyttet til arbejdsliv, velfærd 
og indvandring vil højst sandsynligt fortsætte med at 
sætte dagsordenen.

17.5. Storbritannien
Også i Storbritannien er indvandring blevet et stadigt 
mere politiseret og konfliktfyldt tema, selvom landet 
har en længere historie end Tyskland, når det gælder 
omfattende langdistance-migration med dertil knyt-
tede problemstillinger med et multikulturelt samfund. 
Indvandring til Storbritannien er nært knyttet sammen 
med landets historie som kolonimagt. Da masse-ind-
vandringen tog til efter Anden Verdenskrig, var op-
rindelseslandene i hovedsagen medlemmer af Com-
monwealth – (tidligere Det britiske statssamfund). 

Siden 1990’erne, overordnet set, har en ny og me-
re sammensat tilstrømning udviklet sig: for det første 
spontane asylansøgere fra hele verden, for det andet 
økonomisk migration som følge af en stigende global 
mobilitet og for det tredje arbejdsmigration fra EU, 
særligt de nye medlemslande i øst. Tilvæksten gennem 
alle tre kategorier har været formidabel de seneste tre 
årtier (særligt efter århundredeskiftet) og har givet 
ophav til begrebet super-diversity - stærkt kompleks 
mangfoldighed.20 Selvom dette er en udvikling, som 
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har stået på gennem flere årtier, er det særligt fra 
slutningen af 1990’erne og frem til i dag, at politiseringen 
er øget. I 1997 var det kun 3 procent af befolkningen, 
som placerede indvandring som det vigtigste politiske 
spørgsmål, mens dette havde ændret sig til 63 procent 
i 2015. Da havde nettoindvandringen nået et rekordhøjt 
niveau med 336.000 mennesker.21 

I Storbritannien var særligt to dramatiske hændelser 
formative for indvandringspolitikken i 00’erne; nine-ele-
ven og den såkaldte London-bombning i 2005, da fire 
britisk bosatte selvmordsbombere angreb Londons 
kollektivsystem, tre undergrundsbaner og en bus. 52 
mennesker blev dræbt, og den offentlige debat om 
indvandring og mangfoldighed tog en kraftfuld ven-
ding i restriktiv retning. London-bombningen i 2005 
bragte allerede eksisterende spændinger overfor den 
muslimske del af befolkningen op til overfladen. Nye 
sociale protester (riots) i 2011 i London og andre byer 
bidrog yderligere til et forsøgsvis strammere greb om 
indvandring og integration. Optøjer i enkelte byer blev 
koblet sammen med en formodet «selv-segregering» 
blandt minoriteter, noget, mange antog kunne under-
minere samfundsstabiliteten.

London-bombningen 
i 2005 bragte 
allerede eksisterende 
spændinger overfor 
den muslimske del 
af befolkningen op til 
overfladen.

Men også før og parallelt med disse hændelser 
havde civil uro i minoritetsmiljøer i flere – særligt nord-
lige – byer skabt bekymring i landets politiske ledelse. 
Efter 2005 ønskede myndighederne at ændre fokus fra 
multikulturalisme til større vægt på sammenhængs-
kraft og social samhørighed – funderet i «britiske vær-
dier». Flere kommissioner blev udnævnt for at udvikle 
denne tænkning. Denne vending, som forbindes med 

sikkerhed og såkaldt ny-assimilering (krav om kultu-
rel tilpasning), har været kontroversiel. Kritikere har 
kaldt den «aggressive majoritarianism» – aggressiv 
majoritetspolitik – og den politiske kursændring har i 
kritikernes øjne bidraget til mere polarisering.22 Også 
i Storbritannien er debatklimaet polariseret; på den 
ene side en øget bevidsthed om antiracisme og inklu-
derende værdier, på den anden side mere kraftfulde 
indvandringsfjendtlige strømninger. 

Historisk har Storbritannien på grund af Common-
wealth ført en liberal mangfoldighedspolitik overfor si-
ne indvandrere. De er blevet betragtet som minoriteter 
snarere end indvandrere, og de har været genstand 
for lovgivning, som skulle fremme ligestilling, med 
et stort ansvar lagt på myndighederne.23 Racisme og 
diskriminering har alligevel været vedvarende temaer 
i britisk offentlighed gennem årene. 

Storbritannien har historisk været betragtet som 
et rodfæstet klassesamfund med et politisk system 
domineret af to partier – De Konservative (Tories) og 
Arbejderpartiet (Labour). Disse to politiske blokke har 
gennem årene repræsenteret klassiske modpoler på 
centrale samfundsmæssige områder. Men partierne 
har også efter konservative Margaret Thatchers dra-
stiske omlægninger i 1980’erne, med store følger for 
både velfærdsstat og arbejdsliv (se kapitel 7), lignet 
hinanden på væsentlige områder. De Konservatives 
hårde politik overfor fagforeninger, privatisering af of-
fentlige institutioner og de substantielle nedskæringer 
i velfærdsbudgetterne blev ikke imødegået af de efter-
følgende Labour-regeringer fra 1997 og frem til 2010. 

Mellem 1997 og 2010 reformerede Tony Blairs 
New Labour den britiske sociale model i betydelig 
grad. Sundhedsvæsenet blev forbedret, og der blev 
gennemført et omfattende arbejde for at få folk i be-
skæftigelse. Væsentlige ingredienser i reformerne var 
en liberalisering af arbejdsmarkedet og udarbejdelse 
af rammerne for en velfungerende finanssektor. New 
Labour fortsatte på mange måder den økonomiske 
politik, som De Konservative havde stået for i perioden 
før, men iværksatte også tiltag for at kompensere de 
svagheder, som opstod gennem en mere hårdhændet 
markedspolitik. 
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Mellem 1997 og 2010 
reformerede Tony 
Blairs New Labour den 
britiske sociale model i 
betydelig grad.

New Labours tilnærmelse kan ses som en yder-
ligere forskydning fra rettigheder og tillid til pligt og 
kontrakt.24  Blair var kritisk overfor «The European So-
cial Model»-tænkningen og ønskede et distinkt britisk 
præg på ændringerne. Den nye politik skærpede man-
ge af vilkårene for at få adgang til velfærdsgoder, og 
der blev indført strengere sanktioner på flere fronter. 
Aktivitet og ansvar blev nye slagord og workfare – ar-
bejdslinjepolitikken – blev stærkt dominerende. New 
Labour slog fast, at arbejde var den bedste form for 
velfærd. Labour-regeringerne var mere aktive med at 
intervenere i arbejdslivet end deres forgængere, både 
gennem sanktioner og gennem en moderniseret og 
aktiv arbejdsmarkedspolitik.25 Reformer for at sikre, 
at det skulle kunne betale sig at arbejde, inkluderede 
introduktionen af en national mindsteløn samt ændrin-
ger i skatte- og understøttelsessystemet. Traditionen 
for lønsupplerende støtteordninger – in-work-bene-
fits – blev videreført som en støtte til arbejdstagere 
med lav løn.26 

Under Blair ekspanderede både uddannelses- og 
sundhedsvæsenet, samtidig med at man opretholdt 
private løsninger i begge sektorer. Efter finanskrisen 
og De Konservatives generobring af regeringsmagten i 
2010 er de private elementer blevet yderligere forstær-
ket. Men New Labour bidrog til en styrket økonomi og 
reduceret arbejdsløshed, hvilket sandsynligvis er den 
vigtigste forklaring på, at Tony Blair og senere Gordon 
Brown formåede at holde på magten i 13 år. 

Workfare-politikken har stimuleret til en øget andel 
af lavproduktive og lavtlønnede  arbejdspladser inden-
for især serviceerhvervene. De lave dagpengesatser 
og de korte dækningsperioder har givet stærke inci-
tamenter til at være i arbejde, men har samtidig skabt 
større ulighed og barske forhold i arbejdslivet. 

Workfare-politikken har 
stimuleret til en øget 
andel af lavproduktive 
og lavtlønnede 
arbejdspladser indenfor 
især serviceerhvervene.

Med Tony Blairs New Labour efter valgsejren i 
1997 blev indvandringspolitikken ændret i flere di-
mensioner. Asylpolitikken blev efterhånden forsøgt 
drejet i restriktiv retning efter nogle år med rekordhøj 
tilstrømning (103.000 asylansøgere i 2002). Stramnin-
gerne inkluderede carrier sanctions (sanktioner med 
bøder til selskaber, der brød reglerne for persontrans-
port), reduceret ret til at anke afslag på asylansøgnin-
ger, internering og velfærdsgoder i form af kuponer 
i stedet for overførselsindkomster. Samtidig åbnede 
regeringen for en kompetencebaseret indvandring 
i stor skala gennem The Highly Skilled Migrant Pro-
gramme rettet mod lande udenfor EU. Rekrutteringen 
skulle ske gennem et pointsystem, som præmierede 
uddannelse, erfaring og lønniveau. Et væsentligt krav 
var evnen til selvforsørgelse af migranten og hans eller 
hendes familie. Landets økonomiske egeninteresser 
skulle definere tilgangen. Man skulle gå fra kontrol til 
styring – til management. 

Det var lidt usædvanligt i en europæisk sammen-
hæng, at man også åbnede for indvandring af lavkva-
lificeret arbejdskraft – særligt i landbruget og i dele af 
servicesektoren. Ved EU-udvidelsen mod øst i 2004 
besluttede Storbritannien at undlade at indføre over-
gangsordninger. Dette åbnede for den hidtil største til-
strømning til landet – og langt over de prognoser, som 
var blevet udarbejdet.27 Fra 200728 og frem til Brexit i 
2020 kom der årligt omkring 200.000 EU-migranter til 
Storbritannien (se kapitel 5). De nye østeuropæiske 
indvandrere var ikke nødvendigvis lavt kvalificerede, 
men de var villige til at tage lavtlønnet arbejde, og uden 
overgangsordninger var tilgangen uhindret. På det svagt 
regulerede britiske arbejdsmarked var konkurrencen 
fra udenlandsk arbejdskraft mærkbar – særligt blandt 
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lavtlønnede. Specielt udsatte var industriområderne i 
det centrale England – The Midlands – hvor lønningerne 
var lave og arbejdsløsheden høj.  Utilfredsheden vok-
sede også, når det gjaldt belastningen af de offentlige 
tjenester; skoler, boliger og sundhedsvæsen. Presset 
for politisk ledelse steg, og i 2009 lancerede Gordon 
Brown, som havde taget over som premierminister i 
2007, slagordet «Britiske job til britiske borgere» i et 
forsøg på at komme vælgerne i møde.  

Da finanskrisen ramte i 2008, blev ansvaret lagt 
på Labour-regimet, og ved valget i 2010 var Blairs og 
Browns epoke ovre. En koalitionsregering af De Kon-
servative og Liberaldemokraterne tog over under David 
Camerons ledelse, og regeringens største udfordring 
blev at sikre den nationale økonomi efter finanskrisen. 
Austerity29 blev et upopulært kendetegn på politikken i 
kølvandet på finanskrisen. Men mange af New Labours 
reformer blev videreført. Aktiveringspolitikken blev vi-
dereudviklet til et differentieret betalingssystem, som 
skulle stimulere operative myndigheder til at få folk i 
arbejde. Samtidig indledte regeringen et omfattende 
forenklingsarbejde af velfærdssystemet. 

Da finanskrisen ramte 
i 2008, blev ansvaret 
lagt på Labour-regimet, 
og ved valget i 2010 var 
Blairs og Browns epoke 
ovre.

Storbritannien skiller sig ud fra de to andre lande 
ved kun at have forskellige former for mindstesikring 
ved arbejdsløshed. Overførselsindkomsterne er i høj 
grad behovsprøvede mod den samlede familieindtægt, 
og landet har heller ikke en universel børnesikring. 
Storbritannien skiller sig ud ved at have en tilnærmet 
garanteret mindsteløn med stærke krav til aktivering. 
Indtægtssikringen er mere konsekvent rettet mod lav-
indkomsthusholdninger, men kompensationsniveauet 
er blevet lavere.30

Efter 2010 er de offentlige budgetter blevet slan-

ket, ikke mindst er det gået udover serviceniveauet i 
kommunerne. Når nedskæringer og omlægninger i 
restriktiv retning sker parallelt med en stærk stigning 
i indvandringen, er det ofte en bestilling på politiske 
problemer. Cameron-regeringen forpligtede sig i ud-
gangspunktet til «et flerkulturelt (multiracial Britain)», 
men hans regeringsperiode bliver ofte opsummeret 
som indvandrerkritisk.

Allerede i løbet af sit første år i regering (2010) 
annoncerede han restriktive ændringer gennem ma-
nifestet Tens of thousands a year (titusinder pr. år), 
modsat det som var blevet realiteten – hundredetu-
sinder pr. år – efter EU-udvidelsen. Regeringen ind-
førte en mere restriktiv politik på flere områder, bl.a. 
når det gjaldt familiesammenføring. Der blev indført 
meget højere krav til forsørgerpligt, sprogkrav og en 
21-års grænse for nye ægteskaber med en person fra 
oprindelseslandet efter dansk model.31 Theresa May, 
som var indenrigsminister, indtil hun blev premiermi-
nister i 2016, blev kendt for at opfordre til at skabe en 
«fjendtlig stemning» (hostile environment) omkring 
illegale indvandrere samt til angiveri, hvis man op-
dagede folk uden opholdstilladelse. Opfordringen til 
at skabe fjendtlighed mente mange spredte sig til at 
gælde indvandrere generelt.32

Målsætningen om at reducere indvandringen viste 
sig umulig at nå. Som i andre EU-lande var styrings-
mulighederne begrænsede, dels af EU-lovgivningen, 
dels af mere generelle og konstitutionelle forpligtelser 
til menneskerettigheder overfor flygtninge og fami-
liemedlemmer til indvandrere. Da overgangsordnin-
gen overfor bulgarere og rumænere, som var blevet 
indført i 2007, ophørte i 2014, lå nettoindvandringen 
på 300.000 om året. Længe var hovedfokus i britisk 
indvandringspolitik tilstrømningen. Særligt efter år-
hundredeskiftet var det væsentligt for regeringen at 
signalere en hårdere linje overfor tredjelandsindvan-
dring, og i særdeleshed overfor asylansøgere.  Ved 
EU-udvidelsen i 2004 og 2007 var reguleringen af til-
strømningen ikke længere mulig overfor EU-borgere, 
som nu udgjorde den største gruppe. Samtidig drejede 
opmærksomheden mere mod interne forhold; social 
dumping i arbejdslivet og ikke mindst indvandreres 
adgang til velfærdsgoder. Diverse forsøg blev gjort 
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på at indskrænke EU-migranternes tilgang til britiske 
indkomstoverførsler, som arbejdsløshedsdagpenge 
og børnebidrag, men uden held.

Denne situation gav medvind til en voksende ind-
vandringskritisk opinion, som havde fået et slagkraftigt 
talerør i UKIP (United Kingdom Independence Par-
ty) under Nigel Farages ledelse. UKIP sammenkoble-
de EU-modstand med indvandringsmodstand. Partiet 
var modstandere af multikulturalisme og havde klare 
populistiske træk. Det fyrede op under en offentlig de-
bat om «fattigdomsindvandring», som blev anset som 
både en belastning for velfærdsbudgetterne og som 
skaber af et lønpres, der ramte lavtlønnede britiske 
arbejdstagere. Denne type af indvandring blev sat i 
forbindelse med EU i særdeleshed, og mobiliseringen 
lagde grunden for Brexit-afstemningen i 2016.33 Under 
flygtningekrisen i 2015 fik partiet sit bedste valg med 
3,8 millioner stemmer og 12,6 procent tilslutning. 

EU-migrationen gav 
medvind til en voksende 
indvandringskritisk 
opinion.

Migration og suverænitet blev de to store sager 
frem mod Camerons løfte om en folkeafstemning om 
britisk EU-medlemskab i juni 2016, da 51,9 procent 
stemte for udmeldelse. Forskere anser omstændig-
hederne lige op til folkeafstemningen som maksimalt 
uheldige for EU-tilhængerne i landet. Efter år med 
voksende modstand mod den omfattende EU-indvan-
dring og konsekvenserne for «den almindelige brite», 
kom flygtningekrisen og skærpede modsætningerne 
yderligere. UKIP koblede EU-indvandringen til «horder-
ne, som kom ad landevejen gennem Centraleuropa» 
i forbindelse med borgerkrigen i Syrien. «Tilbageero-
bring af grænsekontrollen» blev således slagordet til 
trods for, at Storbritannien allerede havde muligheder 
for grænsekontrol som ikke-medlem af EU’s Schen-
gen-samarbejde. Storbritannien modtog heller ikke 
særlig mange asylansøgere dette år sammenlignet 

med andre centrale EU-lande.  
I en europæisk sammenhæng er det interessant, 

at intereuropæisk migration kan have samme politiske 
sprængkraft som asylindvandring andre steder. Det 
ekstraordinært høje antal EU-migranter i Storbritanni-
en blev lige så kontroversielt i britisk sammenhæng, 
som indvandring fra det globale syd blev i det øvrige 
Europa.34 

Nu, efter at Brexit er gennemført, er situationen 
uklar, når det gælder indvandringspolitikken. Bre-
xit-tilhængerne fik deres vilje med hensyn til at sende 
EU-migranterne hjem. Denne situation har imidlertid 
skabt en uoverskuelig forsyningskrise i efteråret 2021. 
Flere sektorer, som har baseret sig på indvandrere, har 
alvorlig mangel på arbejdskraft, hvilket har ført til tom-
me benzinpumper, butikshylder med et mindre udvalg 
og ikke mindst mangel på hænder i sundhedsvæsenet 
og landbruget. Flere hundrede soldater er sat ind som 
chauffører på midlertidig basis. 

Premierminister Boris Johnson har placeret ansva-
ret for forsyningskrisen hos sine forgængere og taget 
et hårdtslående opgør med «en model, som baserer 
sig på lave lønninger, lave kvalifikationer og lav vækst – 
alt muliggjort ved massiv indvandring af arbejdskraft». 
Recepten skal være at «trække de fattige op – ikke at 
trække de rige ned», ifølge Johnson.35 Når det gælder 
indvandringspolitikken, vil regeringen indføre et point-
baseret system, som skal erstatte EU’s frie bevægelig-
hed. Regeringen har præsenteret en omfattende plan, 
hvis hensigt er at standse menneskesmugling og ille-
gal indvandring. Man skal oprette flere lovlige kanaler 
til riget, også for asylansøgere. Johnson orienterer sig 
mod det globale marked i stedet for det europæiske, på 
jagt efter «the best and the brightest», som det hedder.

Det er uklart, om dette vil lykkes. De lave lønninger 
for ufaglærte – forstærket gennem år med omfatten-
de indvandring; et liberaliseret arbejdsmarked; og lav 
organisationsgrad blandt lønmodtagerne stiller i sum 
britisk økonomi overfor store udfordringer efter Brexit.

17.6. Danmark
Danmark adskiller sig fra de to andre lande, når det 
gælder indvandringshistorie. Landet var ikke en kolo-
nimagt af samme kaliber som særligt Storbritannien 
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og var i meget mindre grad eksponeret for «post-ko-
lonial» indvandring. Landet havde heller ikke noget 
egentligt gæstearbejdersystem som Tyskland, det 
vil sige organiseret og storstilet rekruttering af uden-
landsk arbejdskraft. Danmark etablerede sig som et 
destinationsland for den såkaldte «nye indvandring»36 

sent i udviklingen sammenlignet med de andre lande 
– nærmere bestemt først ved slutningen af 1960’er-
ne. De, som kom til Danmark på dette tidspunkt, var 
ofte personer og grupper, som ikke længere var lige 
så efterspurgt i de store indvandringslande i Europa. 
Særligt gjaldt dette tyrkisk og jugoslavisk arbejdskraft, 
men efterhånden også arbejdstagere fra lande læn-
gere væk som Pakistan og Marokko. Efter nogle få år 
med relativt liberal indvandringspolitik overfor «frem-
medarbejdere», som de blev kaldt, strammede staten 
til og indførte det såkaldte «indvandringsstop» i 1973. 
Da var Danmark blevet ramt af en økonomisk krise med 
høj arbejdsløshed, og LO satte meget ind for at få re-
guleret tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft.37 

I den nordiske model har en balancering mellem 
indrejsekontrol og kapacitet til integration været et 
bærende princip siden 1970’ernes nye indvandringsre-
gulering. Indvandring var ikke et fænomen, man havde 
taget med i overvejelserne, da de centrale velfærdsin-
stitutioner kom på plads i løbet af 1960’erne. Så da ind-
vandringen antog et vist omfang, blev spørgsmålet om 
territorial afgrænsning aktualiseret. Velfærdsmodellen 
forudsatte to ting: Det var nødvendigt med kontrol med 
tilstrømningen, og hvis indvandrerne først havde fået 
opholdstilladelse, måtte de ligestilles med landets eg-
ne borgere. Omfattende og universelle velfærdsstater 
som den danske måtte sikre, at nye grupper ikke faldt 
udenfor, forstyrrede det regulerede arbejdsliv eller 
belastede de offentlige budgetter. Og man måtte sikre 
sig mod, at det heller ikke ville udfordre befolkningens 
vilje til at betale skat. 

Siden «indvandringsstoppet» er indvandringen over 
tid øget betydeligt i Danmark (se kapitel 5), og landet 
mærkede de samme integrationsproblemer, som havde 
gjort sig gældende i både Tyskland og Storbritannien: 
dårlige boligforhold, lavtlønskonkurrence, kulturkon-
flikter og social segregering. Særligt lavkvalificeret 
indvandring har repræsenteret en udfordring for det 

højproduktive arbejdsmarked i Danmark. Den sam-
menpressede lønstruktur (ufaglært arbejde betales 
relativt høje lønninger) gør det vanskeligt at inddrage 
personer uden relevant uddannelse eller efterspurgte 
kvalifikationer i produktivt arbejde. Indvandrere, som 
mangler disse ressourcer, bliver let en sårbar gruppe 
i samfundet, selvom de understøttes af det offentlige. 
Over tid kan omfattende indvandring af denne type 
skabe sociale og kulturelle konflikter og politisk uro. 

Den lave beskæftigelsesfrekvens blev især et pro-
blem blandt de humanitært begrundede indvandrere, 
som kom i meget større antal efter «indvandringsstop-
pet». Mellem 1973 og 2004 (EU-udvidelsen) var dette 
den dominerende type af indvandring til Danmark og 
det øvrige Skandinavien. Et fællestræk i Skandinavi-
en er, at indvandrere har adgang til et stort register af 
sociale rettigheder, men har svagere tilknytning til ar-
bejdsmarkedet end majoritetsbefolkningen. Og fælles 
for landene er også, at øget tilgang af lavt uddannet 
arbejdskraft udfordrer grundlæggende træk ved vel-
færdsmodellen: Der skabes lavlønskonkurrence, som 
på sigt presser lønningerne nedad, og som igen og-
så vil presse velfærdsydelserne nedad, for at arbejde 
stadig skal kunne lønne sig. Denne negative spiral, 
som har fået betegnelsen social dumping, er en klar 
udfordring for det nordiske velfærdssystem.

I Danmark blev indvandringspolitikken tidligt et strids-
tema med indslag af højrepopulistisk tankegods. Men 
politikken forblev relativt liberal til langt ind i 1990’erne. 
Velfærdsmodellen satte nogle rammebetingelser, men 
da indvandringsmønsteret drejede i retning af humani-
tære begrundelser, fulgte Danmark i vid udstrækning 
tidsånden (om end i mindre grad end nabolandet Sve-
rige) og indtog en åben og rettighedstildelende politik. 
Velfærdsstaten håndterede indvandringen gennem 
kombinerede generelle virkemidler og særordninger. 
I tråd med den nordiske velfærds- og arbejdsmarkeds-
model tager staten i Danmark et mere helhedspræget 
ansvar for de store velfærdsområder, end tilfældet er i 
de to andre velfærdsmodeller hos Esping-Andersen. 
Der er tradition for at forene markedskapitalisme med 
en høj grad af socialt ansvar, baseret på idéer om lig-
hed og retfærdig fordeling. Dette kommer i høj grad 
indvandrere til gode og bidrager til at gøre Danmark, 
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ligesom i øvrigt de to andre skandinaviske lande, til et 
særdeles attraktivt destinationsland for lavkvalificeret 
indvandring.

I løbet af 1990’erne spidsede konflikterne omkring 
indvandring til i dansk politik. Særligt var socialde-
mokraterne plaget af indre modsætninger. Partiet var 
splittet i én fløj, som var optaget af økonomiske incita-
menter og pligt-etik, og én, som prioriterede rettighe-
der og lige muligheder. Efter flere års interne konflikter 
lykkedes det alligevel i 1999 partiet at få vedtaget en 
integrationslov. Loven omhandlede bl.a. bosættelse af 
flygtninge. Flygtningene skulle fordeles spredt i kom-
munerne efter et udregningssystem for at forhindre 
ophobning af sociale problemer. Men loven indeholdt 
også en helt ny tilgang til nyankomne – en introdukti-
onsordning, som kombinerede pligt og ret til oplæring. 

De danske socialdemokrater har gennemgået en 
længere forandringsproces – både ideologisk og po-
litisk – hvis effekter er blevet tydeligere i den senere 
tid. Partiet har mistet støtte i befolkningen de seneste 
par tiår – udviklingstræk, som i høj grad minder om 
mønstre, vi ser i andre vesteuropæiske lande, og som 
gerne betegnes som krisen i det europæiske social-
demokrati.38 Konflikterne om udlændingepolitikken 
i 1990’erne internt i det socialdemokratiske parti bi-
drog med stor sandsynlighed til, at partiet måtte afgive 
magten til Venstres Anders Fogh Rasmussen i 2001 
med Dansk Folkeparti som parlamentarisk støtte.39 
Dette magtskifte indebar en drastisk drejning i dansk 
indvandrings- og integrationspolitik med konsekven-
ser endnu i dag. 

I Danmark er der en stærk tradition for en aktiv ar-
bejdsmarkedspolitik. Høj beskæftigelse og arbejde til 
alle har været prioriteret i højere grad end i Tyskland 
og Storbritannien. Arbejdslinje-politikken har været 
en forudsætning for den mere omfattende og skat-
tefinansierede velfærdsstat. Siden 1990’erne steg 
bekymringen for velfærdsmodellens langsigtede bæ-
redygtighed, da store grupper stod uden arbejde gen-
nem lange perioder. Lavkvalificerede indvandrere var 
blandt disse. Kritikken af velfærdsstatens indretning 
tog til. Ordningerne blev bl.a. anset for at være for ge-
nerøse i deres kompensation med svækket arbejds-
motivation til følge. 

For at fremme beskæftigelsen har Danmark derfor i 
de senere år lagt stor vægt på aktiviseringspolitik, kon-
ditionalitet (at myndighederne stiller krav til deltagelse 
for at få ret til ydelser), pensionsreformer, uddannelse 
og arrangementer for at lette forholdet mellem arbejde 
og familie.40  En vigtig forskel går mellem reformer, som 
tilrettelægges for, at folk skal arbejde, og de reformer, 
som lægger vægt på at styrke de økonomiske incita-
menter til at tage arbejde. Dygtiggørelse – såkaldte 
«sociale investeringer» som familiepolitik, uddannel-
se, opkvalificering og sundhed – står stadig stærkt i 
dansk velfærdspolitik, selvom incitamentstænkningen 
har fået et solidt fodfæste. Tilrettelæggelse gennem 
individuel opfølgning, vejledning, kompetenceudvikling 
og også grunduddannelse for mange indvandrere er 
anset som nødvendig hjælp til selvhjælp – en investe-
ring i indbyggernes mestringsevne. Men grundtanken 
om, at «det skal kunne betale sig at arbejde» er blevet 
kommunikeret i stadig højere grad – ikke mindst over-
for indvandrerbefolkningen. 

Dette budskab har oplagt med velfærdsmodellens 
bæredygtighed at gøre, men det handler også om ind-
vandreres levevilkår og om social og politisk stabilitet for 
samfundet som helhed. Undersøgelser i befolkningen 
har gennem længere tid vist, at levestandarden er væ-
sentligt lavere blandt indvandrere end for majoriteten. 
Og den vigtigste grund til dette er den lave beskæf-
tigelse, særligt blandt lavt kvalificerede indvandrere, 
samt overrepræsentationen i lavtlønnet arbejde. Dette 
vækker bekymring, fordi vedvarende lavindkomst (re-
lativ fattigdom) er et brud med lighedsidealerne i de 
nordiske samfund, men også fordi det øger risikoen 
for etnisk segregering og social uro. 

Forskellige typer af indvandring har imidlertid for-
skellig indvirkning på den danske velfærds- og arbejds-
markedsmodel. Svag deltagelse i arbejdslivet og deraf 
følgende (varig) afhængighed af ydelser, stigende ulig-
hed og segregering i bosættelsen har været de største 
udfordringer, når det gælder ikke-vestlige indvandre-
re (flygtninge og familiesammenførte). Lavtlønskon-
kurrence (social dumping af løn- og arbejdsforhold), 
underminering af aftalesystemet, forarmelse af den 
nationale faglige kompetence samt fortrængning af 
andre arbejdstagere med svage kvalifikationer (fx al-
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lerede etablerede indvandrere) har været bekymringer 
knyttet til indvandringen af arbejdskraft.

Dansk indvandringspolitik er følgelig i stigende 
grad blevet opdelt i forskellige delregimer gennem de 
seneste år. Særligt efter at Fogh Rasmussen-regerin-
gen tog over efter århundredeskiftet, har man prøvet 
at tiltrække højproduktiv arbejdskraft, samtidig med 
at regimet overfor de humanitært begrundede skarpt 
drejede i restriktiv retning. Særligt blev Danmark kendt 
for at indføre et af de strengeste regimer i Vesteuropa 
overfor familiesammenføring.41 

Men lige så vigtig var Fogh-Rasmussen-regeringens 
reformer, når det gjaldt velfærds- og integrationspoli-
tikken. I 2002 indførte den nye regering differentierede 
mindstesikrings-ordninger, det vil sige, at forskellige 
grupper i befolkningen skulle have forskellig adgang 
til ydelser. I udgangspunktet gjaldt dette kontanthjæl-
pen, hvor man herefter skulle have mindst  syv års 
ophold for at få fulde satser i denne grundlæggende 
indkomstsikring.42 Fra 2003 og fremover kom andre 
stramninger med lignende indretning. Disse refor-
mer repræsenterede et brud med den universalistiske 
indretning af den danske velfærdsmodel, og igennem 
lang tid var Danmark alene om denne drejning af den 
nordiske model. Men der kan også argumenteres for, 
at den nye tilgang bidrager til at opretholde bæredyg-
tigheden og tilslutningen til den danske velfærdsmo-
del – for den veletablerede majoritet af befolkningen.  

Da Thorning-Schmidts socialdemokratiske rege-
ring tog over i 2011, blev denne indretning rullet tilba-
ge, men kom på plads igen kun fire år efter, da en ny 
Venstre-ledet koalition under Løkke Rasmussen kom i 
position. Mette Frederiksens socialdemokratiske min-
dretalsregering efter valget i 2019 har ikke ændret den 
differentierede støtte, som fik navnet «integrations-
ydelse».  Der er senere også indført opholdskrav for at 
modtage børnepenge, syge- og arbejdsløshedsdag-
penge. Flere forskere peger på en generel «pligt-drej-
ning» ved indretningen af velfærdspolitikken overfor 
indvandrere,43 som man også har set i både Tyskland 
og Storbritannien. I Danmark har den restriktive drej-
ning også handlet om strengere krav til kulturel tilpas-
ning i de senere år.44

Der er blevet større enighed blandt de danske poli-

tiske partier i de senere år, når det gælder stramninger 
overfor indvandring og integration. Mette Frederiksens 
indtog som leder af Socialdemokratiet har indebåret 
en samling af kræfterne i dette tidligere så splittede 
parti, når det gælder indvandring. Lanceringen af «et 
paradigmeskifte» i indvandringspolitikken i 2018 vakte 
opsigt langt udover landegrænserne ved sin resolutte 
samtidige opstramning på næsten alle fronter. Det var 
lykkedes Mette Frederiksen at skabe konsensus i egne 
rækker om en mere klassisk socialdemokratisk sats-
ning, hvor almindelige menneskers sociale og økono-
miske behov skulle stå i centrum. Samtidig dæmmede 
hun op for Dansk Folkeparti ved at blive mindst lige så 
hårdhændet overfor indvandring som dem. 

Der er blevet større 
enighed blandt de 
danske politiske 
partier, når det gælder 
stramninger overfor 
indvandring og 
integration.

Flygtningekrisen i 2015 er et vigtigt bagtæppe her. 
Krisen accelererede processen mod en mere restriktiv 
indvandringspolitik i Danmark og gav stødet til para-
digmeskiftet i det socialdemokratiske parti.  Det er for 
tidligt at sige, om valget i 2019 trak vælgere fra Dansk 
Folkeparti til socialdemokraterne på varig basis, og om 
det har bidraget til en håndfast svækkelse af det populi-
stiske drev i dansk indvandringspolitik. Efterdønninger-
ne af finanskrisen i 2008 gjorde, at socioøkonomiske 
spørgsmål kom kraftigere på vælgernes dagsorden. 
Mette Frederiksen havde følgelig en mulighed for at 
indhylle stramningerne i indvandringspolitikken med 
en mere social politik på områdene arbejdsliv og bolig-
politik.45 Mette Frederiksen klarede således at berede 
grunden for en samling af partiet omkring et nyt ind-
vandringspolitisk dokument, «Retfærdig og realistisk. 
En udlændingepolitik der samler Danmark» i 2018.  
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Dokumentet samlede omtrent alle de restriktive 
ingredienser, som havde verseret i indvandringsde-
batten efter 2015: hjælp i nærområdene i stedet for 
flygtningemodtagelse i Danmark, tvungen og rask 
returnering af asylansøgere med afslag; satsning på 
flygtningelejre i «trygge tredjelande» (lejre udenfor 
Europa). Dokumentet blev rammet ind af en humani-
tær argumentation, hvor man havde som målsætning 
at hindre, at migranterne druknede i Middelhavet, få 
bugt med menneskesmuglerne, få en mere retfærdig 
profil på modtagelsen af flygtninge i Danmark gennem 
FN-kvoter og humanitært arbejde udenfor Danmark. 
Om paradigmeskiftet vil være muligt at gennemføre i 
praksis, er imidlertid et åbent spørgsmål.

Danmark er gennem den nye socialdemokratiske 
tilnærmelse blevet en spydspids for en ny overordnet 
og restriktiv drejning i europæisk indvandringspolitik. 
Særligt bemærkelsesværdig er omlægningen af asyl-
politikken, som kan komme til at danne skole for andre 
indvandringslande i Europa fremover.

17.7. Sammenfatning
Vi har i dette kapitel set, at selvom EU’s medlemslande 
deler overordnede målsætninger om at forene økono-
misk vækst med en høj grad af social velfærd, findes 
der særdeles forskellige kombinationer af arbejdsmar-
keds- og velfærdspolitiske værktøjer for at opnå dette. 

Vi har også set, at forskellige typer af indvandring 
slår forskelligt igennem i de respektive arbejdsmarkeds- 
og velfærdsregimer, vi har beskæftiget os med. Den 
værdiskabelse, migranter bidrager til i økonomierne, 
og den indvirkning, de kan have på beskæftigelse og 
offentlig velfærd, beror ikke bare på antal og sammen-
sætning, men også på, hvilken slags arbejdsmarkeds- 
og velfærdsstatsstruktur der eksisterer i modtager-
landet. Dette regime påvirker typen af efterspørgsel 
på arbejdskraft, men også forudsætningerne for og 
omkostningerne ved integration af nye samfundsmed-
lemmer. Der findes derfor heller ikke nogen ensartet 
måde at håndtere udfordringerne på, selvom medlem-
skabet i EU sætter nogle fælles rammer. 

Det er derfor ikke nogen stor overraskelse, at ind-
vandring er slået forskelligt igennem i tysk, britisk og 
dansk økonomi og samfund. Landene har også haft 

forskellig historisk tilnærmelse til indvandring med 
følger for, hvordan etnisk mangfoldighed og nye kul-
turindslag slår ud politisk.

I dette kapitel er Esping-Andersens tre velfærdsmo-
deller – repræsenteret ved Tyskland, Storbritannien og 
Danmark – brugt til at indramme de tre landes møde 
med forskellige typer af indvandring. Med andre ord, 
hvordan dynamikken mellem arbejdsliv og offentlige 
velfærdssystemer former de tre landes absorberings-
kapacitet overfor nytilkomne, og heraf hvordan migra-
tion påvirker den politiske økonomi. 

Den kontinentale tyske model havde i udgangs-
punktet et strengt reguleret arbejdsliv med stærke 
faglige organisationer og en generøs, erhvervsfunderet 
forsikring baseret på én-indkomstfamilier. Modellen 
har imidlertid gennemgået store ændringer – særligt 
siden genforeningen af Øst- og Vesttyskland. I dag har 
Tyskland et delt arbejdsmarked, hvor kernearbejds-
kraften er godt beskyttet af solide velfærdsordninger, 
mens de dele af markedet, som beskæftiger de fleste 
indvandrere, er præget af midlertidighed, svagere sik-
ring og lavere lønninger. 

Den anglo-saksiske, britiske model har været ken-
detegnet af høj ulighed og et dereguleret, fleksibelt 
arbejdsmarked, kombineret med mindstesikringer i 
velfærdsordningerne. Arbejdstagere er svagt dækket 
og må selv skaffe sig supplerende forsikringer. Storbri-
tannien har – særligt efter 2004 – modtaget et meget 
stort antal EU-migranter, som har taget arbejde i de 
laveste lag af lønhierarkiet. Lavtlønskonkurrence og 
pres på offentlige servicetilbud blev et brændbart te-
ma, som på mange måder beredte grunden for Brexit.

Danmark, som repræsentant for den nordiske vel-
færdsmodel, har haft et velreguleret, men fleksibelt 
arbejdsliv og en omfattende, universalistisk velfærds-
stat med højt kompensationsniveau, og brede, gratis 
service-tilbud af høj kvalitet. Nyankomne er indtægts-
sikrede fra dag ét. Tærsklen til arbejdslivet for indvan-
drere har været højt sat som følge af produktivitetskrav 
og en sammenpresset lønstruktur. Følgelig har presset 
på den danske velfærdsmodel været væsentlig større 
end i de to andre lande. Danmark har, som svar på det-
te, indført differentierede løsninger ved indkomstover-
førsler – en «to-spors» velfærdsstat på nogle områder, 
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med tildeling efter opholdstid i landet.
De tre nationalstater står, som vi har set, overfor 

store udfordringer i dagens situation, særlig når det 
gælder demografi, globalisering og klima. Selv om 
politikken for at fremme beskæftigelse og produkti-
vitetstilvækst har haft lighedstræk, er der store vari-
ationer.  Aktivering og arbejdslinje er fælles tilgange, 
men med langt større indslag af oplæring og social 
investering i Danmark end i de to andre lande. Ydel-
sesniveauerne er også forskellige, og befolkningerne 
har været udsat for forskellige grader af nedskæringer 
og stramninger. EU-udvidelserne i 2004 og 2007 har 
haft indvirkning alle tre steder, men klart stærkest i 
Storbritannien. Tilknytningen til EU har i sig selv haft 
stor betydning for, hvordan det har været muligt at 
møde problemerne, i form af EU-reguleringer, som er 
blevet mere omfattende, når det gælder både social- 
og arbejdsmarkedspolitikken. Schengen-samarbejdet 
og den nedlagte grænsekontrol internt i regionen har 
også bidraget til, at medlemslandene skeler til hinan-
dens politik på indvandringsområdet for ikke at havne 
i en relativt set ufordelagtig situation. Storbritannien 
er nu efter Brexit havnet på ydersiden af de tidligere 
fælles udfordringer indenfor unionen, men står i stedet 
overfor sine egne store problemer på mange fronter.

Der eksisterer i dag et tosidigt migrationssystem 
i EU-regi; et system, som regulerer mobilitet internt i 
EU, hvor EU-borgere har ret til fri bevægelighed i hele 
regionen, og et system for såkaldte tredjelandsborge-
re – personer fra lande udenfor EU. Selvom politikken 
overfor disse tredjelandsborgere længe blev anset som 
hovedsageligt et nationalt ansvar, har tendensen de 
senere år været mere regulering fra EU også her. Der 
er alligevel ikke tvivl om, at det nationale handlingsrum 
stadig er til stede, noget, ikke mindst flygtningekrisen 
i 2015 viste. 

Generelt har arbejdsindvandringen fra EU været en 
gevinst i alle landene rent økonomisk, men med sam-
tidige strukturelle udfordringer. Erhvervslivet behøver 
arbejdskraften, men det er ikke virksomhederne, som 
får regningen, når behovet for boliger, sundhedsydel-
ser, børnehaver og skoler melder sig. Internt i arbejds-
markedet kan der ske fortrængninger ved, at en polsk 
rørlægger foretrækkes fremfor en lærling eller en bosat 

flygtning fra Irak. De, som står svagest i arbejdslivet, 
er de største tabere.

Flygtningekrisen i 2015 repræsenterede et 
vandskel i alle tre lande. Absorberings-kapacitet og 
-vilje, økonomisk og kulturelt, viste sig at være et 
brændbart tema i alle tre sammenhænge. De tre lande 
var påvirket i forskelligt omfang, og de håndterede 
også virkningerne forskelligt. Tyskland blev den helt 
store magnet i Europa, men måtte også betale dyrt 
på mange måder, ikke mindst politisk gennem den 
polariserende dynamik, som blev sat i gang. I alle tre 
lande blev der gennemført restriktioner i kølvandet 
på krisen – både overfor indvandring og integration. 
Danmark har været førende i at ændre så at sige hele 
politikken i restriktiv retning. Hvor Storbritannien er 
på vej, er vanskeligere at sige med den korte tid, de 
har haft siden udmeldelsen af EU. Tysklands stærke 
økonomi og behov for udenlandsk arbejdskraft sætter 
nogle særegne rammer for indvandringspolitikken, og 
tendensen til todeling af arbejdsliv og velfærdsstat 
har givet andre omkostningsstrukturer end tidligere. 
Fælles for landene er, at den omfattende indvandring, 
som har fundet sted fra begyndelsen af 1990’erne, og 
særlig fra århundredeskiftet, er blevet en helt central 
samfundsændrende faktor. 

Noter
1 Jurado og Brochmann (2013).
2 Esping-Andersen (1990).
3 Dølvik (2013); Brochmann og Dølvik (2018). 
4 Collier (2013); Brochmann og Grødem (2019).
5 Thränhardt (1999).
6 Thränhardt (1999); Dypvik (2021); Joppke (2021).
7 Carlin m.fl. (2015).
8 Joppke (2021); Pardos-Prado (2020); Carlin m.fl. (2015).
9 Joppke (2021).
10 Thelen (2014).
11 Wagner (2017).
12 Pardos-Prado (2020).
13 Joppke (2021). 
14 Denne politik varede fra slutningen af 1950’erne til begyndelsen 

af 1970’erne.
15 Wagner (2017).
16 Tyskland har ellers en stærkt decentraliseret føderal struktur, 

hvor mange delstater har egne integrationslove.
17 Joppke (2021).
18 Efter valget i 2021 blev partiet størst i to af de østlige regioner. 

I vest derimod gik partiet tilbage i forhold til valget i 2017.
19 Joppke (2021).
20 Vertovec (2007).
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21 Joppke (2021).
22 Jensen og Gidley (2014); Modood m.fl. (2010)
23 Fx Race Relations Act fra 1976 og Race relations Amendment 

Act fra 2000 (Jensen og Gidley (2014)).
24 Joppke (2021).
25 Mayhew og Wickham-Jones (2015); Joppke (2021).
26 Pedersen m.fl. (2019).
27 Prognoserne lå på 5.000-13.000 pr. år. I stedet kom i alt over 

500.000 de første to og et halvt år efter 2004 (Joppke)(2021)).
28 I modsætning til i 2004 blev EU-udvidelsen i 2007 med Bulga-

rien og Rumænien omfattet af overgangsordninger. 
29 Finanspolitik for at reducere offentlige udgifter.
30  Pedersen m.fl. (2019).
31 Law m.fl. (2008).
32 Joppke (2021).
33 Danaj og Wagner (2021).
34 Jensen og Gidley (2014).
35 Citeret i Dagbladet, 10. oktober 2021.
36 Indvandring fra lande udenfor OECD.
37 Jønsson og Petersen (2010).
38 Meret (2021).
39 Jønsson (2018).
40 Dølvik, Andersen og Vartiainen (2015).
41 Stramningerne gjaldt bl.a. strenge krav til selvforsørgelse, 

24-årsreglen (begge parter i et internationalt ægteskab skal 
være mindst 24 år) og ikke mindst «tilknytningskravet», hvor 
partene til sammen skal have stærkest tilknytning til Danmark 
for at få lov til at bosætte sig her. 

42 Den såkaldte «starthjælp» havde 35 procent lavere ydelse og 
var klart rettet mod indvandrere. 

43 Pedersen m.fl. (2019); Meret (2021).
44 Brochmann og Midtbøen (2020).
45 Meret (2021).
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Kapitel 1. De tre nordvesteuropæiske vel-
færdsstater: afgrænsning og introduktion
Bogen er andet bind fra ROCKWOOL Fondens Forsk-
ningsenhed i en serie, der tematiserer velfærdssta-
ten og dens befolkning i Nordvesteuropa i perioden 
fra 1960 til i dag ud fra et komparativt perspektiv. Før-
ste bind var Brochmann m.fl. (2020). Velfærdsstat og 
befolkning i Skandinavien. Træk af udviklingen siden 
1960’erne. Udgivelsen var centreret om en række em-
ner, der traditionelt er knyttet til velfærdsstaten og li-
vet i denne, og andet bind følger i stor udstrækning 
dispositionen i første. Kapitelinddeling og figur- og ta-
belbesætning er overvejende den samme, hvad der 
netop er begrundet i det komparative, empiriske sigte.

Kapitlets diskussion af velfærdsstater er inspire-
ret af Esping-Andersen (1990). The Three Worlds of 
Welfare Capitalism, hvor han identificerer tre typer af 
velfærdsstatsregimer med tydeligt adskillende karak-
tertræk. Castle (red.)(1993). Families of Nations; Pat-
terns of Public Policy in Western Democracies finder i 
en komparativ analyse, at den skandinaviske model er 
den, der skiller sig mest ud fra andre og med de mest 
prægnante samlende træk. Castle bruger dog en an-
den tilgang end Esping-Andersen, idet han indkred-
ser ”familietyper” af stater, der i mere bred forstand 
er beslægtede. Korpi (2002). Velfærdsstat og socialt 
medborgerskab: Danmark i et komparativt perspektiv 
1930-1995 giver en inddeling af velfærdsstaterne ba-
seret på staternes institutionelle karakteristika, mens 
en CESifo-analyse fra 2008 med fokus på konvergens 
mellem velfærdsstater slet og ret adskiller efter model-
lernes fædre: Bismarck versus Beveridge: A Compari-
son of Social Insurance Systems in Europe.

Bevægelsen fra klasse- til folkepartier i Danmark 
samt udviklingen af den danske velfærdsstat er be-
skrevet i en række historiske arbejder, mest detaljeret 
i Petersen, Petersen og Christiansen (2012-14). Dansk 
velfærdshistorie Bd. IV-VI.

Centrale generelle spørgsmål om den skandi-
naviske velfærdsstats indretning og udfordringer er 

behandlet i T.M. Andersen (2015). The Welfare State 
and Economic Performance, Andersen (2018a). Har 
velfærdssamfundet en fremtid? Velfærdens økonomi 
og dilemmaer samt Andersen (2019b). Inequality and 
economic performance.

For introduktionen til Storbritannien og den britiske 
velfærdsstat er benyttet Annan (1990). Our age. The 
generation that made post-war Britain, Calvocoressi 
(1979). The British Experience. 1945-1975, Morgan 
(1990). The peoples Peace. British history since 1945, 
Christophersen og Hansen (2020). Storbritanniens 
historie fra Britannia til Brexit og Pugh (2017). State 
and society: a social and political history of Britain. En 
næsten samtidig beskrivelse af The National Insuran-
ce Act kan læses hos Robson (1947). The National 
Insurance Act, 1946.

For den indledende kortfattede beskrivelse af Tysk-
land og den tyske velfærdsstat er trukket på en række 
monografier. Her kan nævnes Bender (2016). Tysklands 
genkomst. En udelt efterkrigshistorie 1945-1990, Friis 
(2014). Hund efter Tyskland. 25 år efter Berlinmurens 
fald, Kitaj (2015). Tyskland efter 1989, Lammers (2006). 
Tyskland efter Murens fald 1989, Nedergaard (2014). 
Tyskland – en grundbog i politik og økonomi og Øhr-
gaard (2009). Tyskland. Europas hjerte. Et essay. DDR’s 
historie er beskrevet i Mählert (2009). DDR’s historie. 
Torp (2016). The Adenauer Government’s Pensions 
Reform of 1957 – a Question of Justice analyserer de 
omfattende reformer af det vesttyske pensionssystem 
i anden halvdel af 1950’erne. Granieri (2004). The Am-
bivalent Alliance: Konrad Adenauer, the CDU/CSU, and 
the West, 1949-1966 skildrer Forbundsrepublikkens 
integration i Vesteuropa.

Kapitel 2. Befolkningen i Danmark,  
Storbritannien og Tyskland
Kapitlet bygger overvejende på de indsamlede data 
fra de nationale statistikproducenter. Ved befolknings-
prognosen er trukket på FN’s demografiske afdeling.
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Kapitel 3. Befolkningens geografiske fordeling
For omtalen af udkantspolitikken er der for Danmark 
kapitler om den regionale arbejdsløshed i 1950’erne 
i Jensen (2008). Hvad skrev aviserne om de arbejds-
løse? For en analyse af den aktuelle urbanisering, se 
Nordisk Ministerråd (2018). State of the Nordic Regi-
on 2018. Skildringen af urbaniseringsprocessen byg-
ger endvidere på Lindström og Frovin (red.)(1994). Väl-
färdsstatens Framtid och Regionerne, der gør status 
over den regionale udvikling fra 1960’erne og frem til 
1990’ernes krisesamfund.

Analysen i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed 
af den sociale og etniske segregation er publiceret 
som Damm, Schultz-Nielsen og Tranæs (2006). En 
befolkning deler sig op? Data fra denne bog er bl.a. 
suppleret med Andersen (2015). Indvandring, inte-
gration og etnisk segregation, se i øvrigt noterne til 
kapitlet. Staver m.fl. (2019). Scandinavia’s segregated 
cities – policies, strategies and ideals redegør for de 
seneste regeringsinitiativer, herunder de danske, for 
at mindske etnisk og social segregering.

Regionalpolitiske emner berøres stedvis i den almin-
delige fremstilling af britisk historie i Pugh (2017). State 
and Society: a Social and Political History of Britain. 
En detaljeret analyse af status omkring publicerings-
tidspunktet findes i OECD (2017). Economic Outlook 
United Kingdom 2017. Den mulige betydning af Brexit 
for den regionale udvikling i Storbritannien er analy-
seret i Thissen m.fl. (2019). The Implications of Brexit 
for UK and EU Regional Competitiveness.

Den etniske og sociale segregering i Tyskland er 
behandlet i flere analyser, se referencerne til kapitel 3. 
Den overordnede regionalpolitiske udvikling behand-
les punktvis i de mere generelle fremstillinger nævnt 
under kapitel 1.

Kapitel 4. Boligen og livet i  familien
Den hurtige udvikling i byggeriet og infrastrukturen 
efter 1960 er skildret i en række værker. En let tilgæn-
gelig fremstilling for Danmark findes i Bidstrup (1977). 
Danmark – dit og mit. Familiedannelsen i Danmark er 
bl.a. beskrevet i Jensen og Tranæs (2011). Vi der bor i 
Danmark, der også har inspireret fremstillingen i det-
te kapitel. Den danske befolknings tidsanvendelse er 

analyseret i flere arbejder fra ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed, senest Bonke og Wiese (2018). 
Hvad bruger danskerne tiden til? En oversigt over 
tidsanvendelsesstudierne i en række europæiske lan-
de kan hentes hos Bonke og Jensen (2012). Hvad har 
vi gjort ved tiden? En forskningsoversigt over tidsan-
vendelsesstudier før og nu. Samme publikation inde-
holder en gennemgang af den historiske og aktuelle 
debat om bevægelsen mod fritidssamfundet og køn-
nenes konvergens i tidsanvendelse. 

Bonke (2009). Forældres brug af tid og penge på 
deres børn indeholder en international sammenligning 
af forældres tidsanvendelse på deres børn i begyndel-
sen af 00’erne samt desuden et væld af oplysninger om 
danske forældres forbrug af tid og penge på deres børn. 

Bonke og Greve (2013). Bruger skolebørn tiden hen-
sigtsmæssigt? Om søvn, spisning, motion, samvær og 
trivsel indeholder på baggrund af spørgeskemaer in-
kluderet i den nationale tidsanvendelsesundersøgelse 
2008/09 gennemført af ROCKWOOL Fondens Forsk-
ningsenhed en analyse af danske skolebørns dagligdag 
senere formidlet i koncentreret form i Andersen m.fl. 
(2020). Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår. 
Som angivet med titlen indeholder bogen en bredere 
analyse af danske børn og deres tilværelse i familien, 
fritidslivet og skolen, primært baseret på analyser gen-
nemført af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Kapitel 5. Indvandringen til de tre lande
For Danmark er temaet behandlet i en lang række 
publikationer fra ROCKWOOL Fondens Forsknings-
enhed, der gennem mere end 20 år har analyseret 
indvandrings- og integrationsforløbet. Udgivelserne 
blev indledt med Coleman og Wadensjö (1999). Ind-
vandringen til Danmark. Internationale og nationale 
perspektiver. Som antydet i undertitlen beskæftigede 
forfatterne sig udover analyser af indvandringen til og 
integrationen i Danmark med de internationale van-
dringer til Europa på tærsklen til det nye årtusind samt 
desuden med den europæiske indvandringspolitik. 

En detaljeret komparativ analyse af indvandring og 
integration i Danmark og Tyskland blev gennemført i 
et dansk-tysk projekt organiseret af ROCKWOOL Fon-
dens Forskningsenhed og publiceret som Tranæs og 
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Zimmerman (red.)(2004). Migrants, Work and the Wel-
fare State. Jensen (2005). Indvandringen til Europa. In-
tegration og velfærdsstat gør status for indvandringen 
til Vesteuropa frem til udgivelsestidspunktet samt 
forløbet af integrationen med vægt på arbejdsmar-
kedsintegrationen. 

Bonke og Schultz-Nielsen (2013). Integration blandt 
ikke-vestlige indvandrere belyser på baggrund af ROCK-
WOOL Fondens Tids- og Forbrugsundersøgelse blandt 
indvandrere (ITUC) fra 2011 ikke-vestlige indvandreres 
hverdagsliv, arbejde og forbrugsmønster, der sammenlig-
nes med danskeres. Den illegale indvandring til Europa 
og Danmark er analyseret i Tranæs og Jensen (2014). 
Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark. 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed publicerer 
regelmæssigt opgørelser over bestanden af illegale 
indvandrere i Danmark, senest i Larsen og Skaksen 
(2019). De illegale indvandrere i Danmark, 2008-2018.

Blandt de nyere oversigtsprægede udgivelser over 
indvandringen til Danmark og integrationen er Skak-
sen og Jensen (2016). Hvad ved vi om indvandring og 
integration? Denne bog bringer en syntetiserende 
fremstilling af enhedens forskning siden årtusindskiftet. 

Vedrørende debatten om indvandrere findes en 
gennemgang af denne for Danmark for perioden fra 
1870’erne til 1990’erne udarbejdet i tilknytning til 
ROCKWOOL Fondens første projekt om indvandring 
og integration i Jensen (2000). De fremmede i dansk 
avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne. 

En detaljeret gennemgang af metode, beregninger 
og resultater af en komparativ analyse af tyrkiske ind-
vandreres stilling omkring årtusindskiftet i forhold til de 
sociale systemer, ikke bare i Danmark, Storbritannien 
og Tyskland, men også i andre europæiske lande plus 
Canada findes i Tranæs, Jensen og Nielsen (2006). A 
Comparison of Welfare Payments to Asylum Seekers, 
Refugees, and Reunified Families. In Selected Europe-
an Countries and in Canada. I en mere let tilgængelig 
version bringes resultaterne i Jensen (2005). Indvan-
dringen til Europa. Velfærdsstat og integration. 

Indvandringens økonomiske konsekvenser for de 
offentlige finanser er behandlet i en række europæiske 
analyser. Finansministeriet (2017). Økonomisk analyse: 
Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser gi-

ver en beregning for Danmark og indeholder desuden 
en oversigt over tilsvarende danske analyser. Skaksen 
og Jensen (2016). Hvad ved vi om indvandring og inte-
gration? giver et resume af en række vesteuropæiske 
analyser.

Kapitel 6. Udviklingen i de tre landes   
politiske system
Danskernes forhold til det politiske system og betyd-
ningen af det klassiske politiske rodnet blev analyse-
ret af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i flere 
bøger fra 1990’erne. Projektet om Den politiske tro-
værdighed blev mest omfattende publiceret i Ander-
sen m.fl. (1992). Vi og vore politikere, mens Jensen 
(1993). Politikerne og dig. Om det politiske liv i Dan-
mark giver en let tilgængelig sammenfatning af pro-
jektet suppleret med en omtale af udviklingen af det 
repræsentative demokrati i Danmark fra 1848 til ud-
givelsestidspunktet. 

Brochmann m.fl. (2020). Velfærdsstat og befolkning i 
Skandinavien giver en skildring af udviklingen i det politi-
ske system i Danmark siden 1960, og dele af denne tekst 
indgår i nærværende kapitel. Lindström (1989). Politik i 
Norden 1889-1989: Et socialdemokratisk århundrade? 
lægger vinklen som angivet med arbejdets titel og 
analyserer, hvorfor socialdemokratierne i Danmark, 
Norge og Sverige fik en uovertruffen styrkeposition i 
”de lutherske marginaler af Europa” (s. 91).

Pugh (2017). State and Society. A Social and Political 
History of Britain Since 1870 giver overskuelige frem-
stillinger af udviklingen af det politiske system i Storbri-
tannien frem til 2015. Mindre overskuelig og mere de-
taljeret med mange fine detaljer om udviklingen frem til 
slutningen af 1980’erne er Morgan (1990). The Peoples 
Peace. British History 1945-1990 og Annan (1990). Our 
Age. The Generation that made Post-War Britain. Afindu-
strialiseringens betydning for identitetsdannelsen i den 
detroniserede britiske arbejderklasse belyses gennem 
et detailstudie af den gamle jern- og stålby Rotherham 
i Toje (2020). Gullbrikkespillet – et Europa i ruiner. 

Anderson (2021). The breakaway skildrer den po-
litiske og stemningsmæssige udvikling af det britiske 
forhold til EU fra de tidligste diskussioner i 1950’erne 
om en eventuel tilslutning til Brexit. Tombs (2021). 
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This Sovereign Island. Britain In and Out of Europe 
går i dybden med årsagerne til og forløbet af Brexit. 
Fawcett (2021). Conservatism: The Fight for a Tradition 
indkredser den konservative ideologi som statsbæren-
de ide for partier i Storbritannien, Frankrig, Tyskland 
og USA med omtale af den seneste udvikling mod 
Storbritanniens Brexit.

Debatten om velfærd og incitamenter til at arbejde 
fik et empirisk grundlag gennem en række udgivelser 
fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed begyn-
dende med Atkinson og Mogensen (1993). Welfare 
and Work Incentives. A North European Perspective 
og sammenfattet i Mogensen (1993). Arbejdslyst og 
velfærd – en umulig cocktail?

Gode og reflekterede indgange til den politiske ud-
vikling siden 1949, først i de to tysklande og fra 1990 
det forenede Tyskland kan findes hos Øhrgaard (2009), 
Tyskland. Europas hjerte. Et Essay og Friis (2014). Hund 
efter Tyskland: 25 år efter Berlinmurens fald. For tiden 
efter 1989 kan henvises til Kitaj (2015). Tyskland efter 
1989 og Lammers (2006). Tyskland efter Murens fald 
1989. Historie og tekster. 

Kornelius (2014). Angela Merkel. Kansleren og 
hendes verden giver indsigt i DDR’s indlemmelse i For-
bundsrepublikken centreret om den senere kanslers 
deltagelse i overgangen. Derudover får læseren i en 
til tider let heroiserende fortælling om Merkel indblik 
i den videre politiske udvikling i det samlede Tyskland 
frem til 2014. Vind (2021b). Grønt chok beskriver Die 
Grünes vej fra et græsrodsdrevet parti i1980 til dagens 
topstyrede parti, parat til at danne regering.

Kapitel 7. De tre velfærdsstater 1960-2020
En generel beskrivelse af opdriften i de offentlige 
økonomier findes i Lindert (2007). Growing Public. 
Social Spending and Economic Growth Since the 
Eighteenth Century. En central pointe er, at væksten 
i statsligt formidlede indkomstudligninger via overfør-
selsindkomster fulgte spredningen i adgangen til at 
stemme, idet befolkningsgrupper under medianind-
komsten havde en stærk præference for disse udlig-
ninger. Da kvinder fik adgang til at stemme, accen-
tueredes processen yderligere. Samme effekt havde 
en stigende gennemsnitsalder i befolkningen i løbet 

af 1900-tallet.
En endog meget detaljeret fremstilling af udviklin-

gen i den danske velfærdsstat findes i Petersen, Pe-
tersen og Christiansen (2010 og følgende år). Dansk 
velfærdshistorie Bind I-VI. I sammenhængen kan også 
nævnes Jonasen (1998). Dansk Socialpolitik 1708-1998. 

I Jensen (1999). Kan det betale sig at arbejde? Dan-
skernes arbejdsudbud i 90’ernes velfærdsstat findes en 
analyse af debatten i de store danske aviser forud for 
vedtagelsen af Bistandsloven (Lov om social bistand) i 
1974. Bogen følger i øvrigt den tilsvarende debat for en 
række andre store sociale reformer frem til da. Jensen 
(2008). Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse? Debat-
ten fra 1840’erne til 1990’erne gengiver debatten om 
reformen af arbejdsløshedsforsikringen i 1967, hvilken 
reform også er temaet i Due og Madsen (2007). Det 
danske Gent-systems storhed og fald?

Korp (2002). Velfærdsstat og socialt medborger-
skab: Danmark i et komparativt perspektiv 1930-1995 
sammenligner niveauer for overførselsindkomster i 
bl.a. Danmark, Storbritannien og Tyskland. Ved udar-
bejdelsen af kapitlet er endvidere trukket på Andersen 
(2015). The Welfare State and Economic Performance, 
Andersen (2018a). Har velfærdssamfundet en frem-
tid? Velfærdens økonomi og dilemmaer og Andersen 
(2019b). Inequality and economic performance.

I Hansen og Schultz-Nielsen (2015). Kontanthjæl-
pen gennem 25 år. Modtagere, regler, incitamenter 
og levevilkår fra 1987 til 2012 er bragt en omfattende 
analyse af det danske kontanthjælpssystem og udvik-
lingen i dette gennem 25 år. Af særlig interesse ved 
omtalen af velfærdsstaterne i Danmark, Storbritanni-
en og Tyskland er bogens kapitel 11, der bringer en 
sammenligning på et helt ensartet grundlag af udbe-
talingerne fra kontanthjælpssystemet i de tre lande.

For beskrivelsen af udviklingen i de britiske og ty-
ske pensionsordninger i tiden efter Anden Verdenskrig 
og frem til midten af 1970’erne er trukket på Baldwin 
(1990). The Politics of Social Solidarity. Class Bases 
of the European Welfare State 1875-1975.

De tre velfærdsmodeller og deres udvikling er også 
i oversigtsform gengivet i Jensen (2004). Vil der være 
hænder nok? Danskernes arbejdsudbud i 2000-tallets 
velfærdsstat.

115830_velfaerdsstat_r2_.indd   358115830_velfaerdsstat_r2_.indd   358 13/05/2022   13.4613/05/2022   13.46



359

VIDERE LÆSNING

Kapitel 8. Skatterne i Nordvesteuropa
En komparativ analyse af udviklingen i skattetryk og 
marginalskattesatser ved forskellige indkomstniveauer 
er for bl.a. Danmark, Storbritannien og Tyskland gen-
nemført i Andersen m.fl. (2017). Danskernes liv med 
skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde.

En stor del af skatteunddragelsen er i moderne 
nordvesteuropæiske velfærdsstater, der alle har et ud-
viklet digitaliseret system til registrering af indkomster, 
forbundet med sort arbejde. I Bentsen m.fl. (2018). Sort 
arbejde, gør det selv-arbejde og deleøkonomi består 
undersøgelsens anden del af en gennemgang af be-
slægtede surveybaserede undersøgelser i Nordvest-
europa, herunder Danmark, Storbritannien og Tyskland. 

Tidligere har ROCKWOOL Fondens Forskningsen-
hed gennemført surveys af udbredelsen af sort arbejde 
på et helt sammenligneligt grundlag i Nordeuropa, jf. 
Pedersen (2003). The Shadow Economy in Germany, 
Great Britain and Scandinavia. A Measurement Based 
on Questionaire Surveys. 

En analyse af udviklingen i den danske skatteunddra-
gelse kan findes i Mogensen (2003a). Skattesnyderiets 
historie. Udviklingen i underdeklarationen i Danmark i 
1900-tallet. Mogensen (2003b). Danmarks uformelle 
økonomi – Historiske og internationale aspekter giver 
en mere let tilgængelig indføring i emnet. Raczkowski 
(2015). Measuring the tax gap in the European econo-
my analyserer staternes individuelle skattegab.

Kapitel 9. Et højt og voksende    
uddannelsesniveau
En koncentreret gennemgang af 1900-tallets danske 
skolereformer og pædagogiske debat findes i Ander-
sen m.fl. (2020). Hvad vi ved om børn og deres op-
vækstvilkår, der giver en sammenfatning af ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenheds analyser af vilkå-
rene for børn i dagens Danmark.

For Storbritannien giver Pugh (2017). State and 
Society. A Social and Political History of Britain Since 
1870 og Annan (1990). Our Age. The generation That 
Made Post-War Britain lejlighedsvise omtaler af udvik-
lingen i det britiske uddannelsesvæsen.

En beskrivelse af det tyske uddannelsessystem 
er indeholdt i Constant og Larsen (2004). The Educa-

tional Background and Human Capital Attainments 
of Immigrants.

Kapitel 10. Udsatte unge i Nordvesteuropa
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed havde tema-
et Udsatte unge som et prioriteret forskningsområde i 
perioden fra 2015 til 2019. Enhedens forskning er sam-
menfattet i Andersen, Jensen, Nielsen og Skaksen (2017 
og 2019). Hvad vi ved om udsatte unge 1 og 2. Derud-
over bygger kapitlet på selvstændig dataindsamling.

Kapitel 11. Sundhed og sygdom
Kapitlet er inspireret af det tilsvarende kapitel i Broch-
mann m.fl. (2020). Velfærdsstat og befolkning i Skan-
dinavien og bygger i øvrigt på dataindsamlingen til te-
maet. Analyserne af coronakrisens sundhedsmæssige 
implikationer er inspireret af kapitel 18 i Brochmann 
m.fl. (2020). Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien.

Kapitel 12. Forbrydelse, straf og afsoning
En detaljeret indgang til en så langt det kan lade sig 
gøre harmoniseret statistik over kriminalitet, straf og 
afsoning i Europa kan findes i Aebi m.fl. (2021). Euro-
pean Sourcebook of Crime and Criminal Justice Sta-
tistics 2021 Sixth Edition. Samme detaljeringsgrad 
på tyske data findes i Jehle (2019). Criminal Justice in 
Germany Seventh Edition. En koncentreret analyse af 
årsagerne bag faldet i kriminalitet siden 1990’erne er 
givet i Balvig (2015). Kriminalitetsudviklingen. De tre 
landes retstradition er som nævnt i kapitlet forskel-
lig. Alligevel giver kapitel 3 i Jensen, Tamm og Tranæs 
(2015). Forbrydelse, straf og afsoning i Danmark (det 
pågældende kapitel hedder ”Træk af strafferettens hi-
storie“) et rids af europæisk retstradition.

Kapitlets konstatering af, at kriminalitet, straf og af-
soning antager mildere og mindre omfangsrige former 
i det skandinaviske velfærdssamfund er dokumenteret 
i Lappi-Seppälä (2007). Penal Policy in Scandinavia og 
Lappi-Seppälä og Tonry (2014). Crime, Criminal Justice, 
and Criminology in the Nordic Countries. 

Borgernes lovmoral er fulgt i flere publiceringer fra 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed fx Andersen 
(1998). Lovene og mig. Danskernes forhold til landets 
love og Andersen (2011). Borgerne og lovene. 
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Kapitel 13. Erhvervsudviklingen
For Danmark trækkes på Jensen (1991). Danskernes 
dagligdag. Træk af udviklingen fra 1960erne til 1990er-
ne, Jensen og Tranæs (2011). Vi der bor i Danmark, 
Christoffersen (1999). Danmarks økonomiske historie 
efter 1960 og Hyldtoft og Johansen (2005). Teknologi-
ske forandringer i dansk industri 1896-1972. Mogen-
sen (2010). Det danske velfærdssamfunds historie in-
deholder foruden gennemgangen af velfærdsstatens 
udvikling også en uddybende omtale af den brede-
re økonomiske baggrund i Danmark og Vesteuropa.

Erhvervsudviklingen i Storbritannien tematiseres 
som en del af den almindelige beskrivelse af sam-
fundsudviklingen i Pugh (2017). State and Society. A 
Social and Political History of Britain Since 1870, Cal-
vocoressi (1979). The British Experience. 1945-1975 
og Morgan (1990). The Peoples Peace. Et studie af 
afindustrialiseringen i Coventry, en af de gamle indu-
stribyer, er gennemført som Healey (1985). Industrial 
Decline, Industrial Structure and Large Companies: 
the Case of Coventry, 1974-1982. 

For Tyskland anvendes bl.a. Kitaj (2015). Tyskland 
efter 1989, Lammers (2006). Tyskland efter Murens 
fald 1989 samt Hawes’ tour de force gennem Tysk-
lands historie Den korte historie om Tyskland (2019). 

Privatiseringen og i praksis i stort omfang afviklin-
gen af industrien i Østtyskland er behandlet i en række 
værker og et stort antal debatindlæg, der diskuterer 
rimeligheden i den måde, den blev forvaltet på. Gie-
bler og Wyrwich (2018). The Privatisation Activities 
of the Treuhandanstalt and the Transformation of the 
East German Corporate Landscape: A New Dataset 
for First Exploitations forsyner analyserne og diskus-
sionen med et detaljeret datagrundlag. Blum (2019). 
The Eastern German Growth Trap: Structural Limits to 
Convergence? analyserer som angivet med titlen, hvor 
sandsynligt det er, at det tidligere DDR nærmer sig det 
vesttyske produktivitetsniveau og volumen pr. capita.

Som altid giver OECD’s økonomiske oversigter over 
de enkelte lande en god indgang til de økonomiske 
aktiviteter. I fremstillingen her er fx brugt OECD (2017 
og 2020a). OECD Economic Surveys United Kingdom 
2017 og 2020 og OECD (2006 og 2020). OECD Eco-
nomic Surveys Germany 2006 og 2020.

Kapitel 14. Beskæftigelsen    
og arbejdsmarkedet
En sammenligning af beskæftigelsesfrekvenser, præ-
sterede årlige arbejdstimer og tilbagetrækningsalder 
i de tre lande er bl.a. gennemført af Andersen (2019). 
Beskæftigelsen i Danmark i et internationalt perspek-
tiv i Skaksen (red.) (2019). Hvordan udvikler beskæf-
tigelsen sig i Danmark? En analyse af forskellige be-
folkningsgruppers deltagelse på arbejdsmarkedet, 
der bringer en omfattende analyse af de aktuelle be-
vægelser i arbejdsudbuddet og effekten af de sene-
ste reformer af arbejdsmarkedet. I øvrigt bygger kapit-
let på ny indsamling af data, jf. referencer til kapitlet.

Kapitel 15. Indkomster, forbrug og opsparing
Kapitlet er inspireret af det tilsvarende kapitel i Broch-
mann m.fl. (2020). Velfærdsstat og befolkning i Skan-
dinavien og er i øvrigt baseret på ny dataindsamling. 
Et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Statistik og 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed perspektivere-
de forbrugsudviklingen i Danmark i perioden fra 1970 
til 1990 ved at korrigere for bl.a. omkostningerne ved 
den miljømæssige nedslidning. Resultatet blev mest 
detaljeret publiceret som P.R. Jensen (1995). En vel-
færdsindikator for Danmark 1970. Forbrug, miljø, hus-
holdningsarbejde og fritid og i en mere let tilgænge-
lig og koncentreret form i Zeuthen og Jensen (1995). 
Hvad fik vi ud af den økonomiske vækst? Forbrugsud-
viklingen i miljøpolitisk belysning.

Kapitel 16. Hvordan præsterer landene i 
en globaliseret økonomi?
Malchow-Møller m.fl. (2011). Danmarks Kvalifikations-
balance giver en detaljeret analyse af Danmarks stil-
ling i en globaliseret verden. Fokus er her på balancen 
i im- og eksporten af forskellige typer af arbejdskraft i 
perioden fra 1980 til 2007. Tysklands særstilling som 
eksportmaskine analyseres i en række arbejder, her-
under Hawes (2019). Den korte historie om Tyskland.

Kapitel 17. Europæiske velfærdsstater   
– et uroligt  terræn
Se referencer for anvendt litteratur.
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Dokumentation
Kilder og noter er angivet undervejs i bogen. Heraf 
fremgår det, at det for at skabe sammenlignelige da-
ta for de tre lande og eventuelle EU- og OECD-gen-
nemsnit har været nødvendigt at foretage diverse har-
moniseringer samt beregninger i eget regi. Dette kan 
for nogle data betyde en mindre afvigelse fra oplys-
ninger hos de nationale statistikproducenter. I tabel-
ler, der summer til 100, kan der desuden som følge af 
afrunding være en mindre afvigelse fra 100. Data bag 
bogens figurer og nærmere dokumentation af ophav 
og metode kan rekvireres hos: Bodil Wullum Nielsen, 
mail: bon@rockwoolfonden.dk.
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