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Det er ofte forskning i 
underbelyste, kontroversielle 
og mytebelagte emner, som 
ROCKWOOL Fonden 
bevilliger støtte til.  Roald Als’ 
tegning bragt i Weekendavisen 
i 1992 viser en hellig ko, der 
er ved at blive slagtet. Erik 
Ib Schmidt, en væsentlig 
kraft bag etableringen af 
forskningsenheden, er afbildet 
i rollen som matador, mens 
fondens første formand Claus 
Kähler hvæsser kniven i 
baggrunden. 
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ROCKWOOL FONDEN

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansieret 
fond, som støtter almennyttige formål. Fonden blev etableret 
i december 1981, hvor seks medlemmer af  Kähler-familien 
overdrog, hvad der svarer til 25 procent af  aktierne i 
ROCKWOOL International. Fra starten var det et erklæret 
mål at tilvejebringe uafhængig viden om centrale sociale og 
økonomiske samfundsanliggender for herigennem at forbed-
re kvaliteten af  den offentlige debat og skabe det bedst tæn-
kelige grundlag for de politiske beslutningstagere. Dette er 
siden blevet komplementeret med også at tilvejebringe viden 

om, hvordan man gennem praktiske interventioner kan ud-
vikle nyskabende og effektive løsninger på samfundsmæssige 
udfordringer. Gældende for både forskning og interventioner 
er en ambition om at bidrage til at styrke velfærdsstatens 
sociale og økonomiske bæredygtighed.

Det er fondens bestyrelse som på baggrund af  anbefalinger 
fra de tilknyttede fagkyndige komiteer beslutter, hvilke pro-
jekter der skal støttes.
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ÅRET I FONDEN

I 2018 er ROCKWOOL Fonden gennem bevillinger til in-
den- og udenlandske forskere, eksperter og organisationer fort-
sat med at forfølge ambitionen om at frembringe uafhængig 
og relevant viden til sikring af  velfærdsstatens bæredygtighed.

En forudsætning for, at udfordringerne omkring velfærdssta-
tens fremtidige finansiering og sammenhængskraft kan løses, 
er, at der skabes solid viden om samfundets udfordringer. 
Uafhængig frembringelse af  relevant viden og fakta er afgø-
rende for, at samfundets aktører kan føre en meningsfuld og 
væsentlig demokratisk samtale, og er et vigtigt bidrag til, at de 
politiske beslutningstagere rationelt kan prioritere og indrette 
velfærdssamfundets institutioner. 

Viden er imidlertid ikke nok i sig selv. Den skal også gøres til-
gængelig. Målrettet formidling står derfor centralt i fondens 
arbejde. Ønsket om at opnå optimalt og tværorganisatorisk 
samarbejde og at styrke formidlingen af  resultaterne er en 
væsentlig motivering for, at ROCKWOOL Fonden med  
dens forsknings- og interventionsenhed i 2018 flyttede til Ny 
Kongensgade 6, København. 

Med en central beliggenhed og helt moderne faciliteter til 
understøttelse af  en udbygget aktivitet, mødevirksomhed og 
formidlingsaktiviteter, giver Ny Kongensgade 6 de ideelle 
rammer for fondens virke.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
I 2018 har ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed arbej-
det med emner som værdi af  uddannelse, arbejdsmarkedet, 
danskernes tidsanvendelse, effekten af  kriminalpræventive 
tiltag samt beskatning og sort arbejde. Meget af  forskningen 
har et internationalt komparativt sigte, hvilket ikke alene 
giver en dybere forståelse af  indretningen af  den hjemli-
ge velfærdsstat, men også har relevans for de udenlandske 
samfund, der inddrages i analyserne. Forskningen er udført 
i samarbejde med forskere fra en række danske og udenland-
ske universiteter. Resultaterne offentliggøres gennem publice-
ringer i faglige og mere populære medier, deltagelse i tv- og 
radioindslag, fremlæggelser samt afholdelse af  pressemøder, 
konferencer og seminarer. 
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ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed
I 2018 har ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed in-
tensiveret arbejdet med at udvikle og effektevaluere indsatser, 
der giver børn og unge i udsatte positioner mulighed for at 
indgå aktivt i samfundet med uddannelse, beskæftigelse og 
deltagelse i fællesskaber.

Formålet er at udbygge vidensniveauet omkring mulige løs-
ninger, som effektivt kan adressere centrale udfordringer i 
velfærdssamfundet. Det betyder, at løsningerne skal tilfreds-
stille evidenskrav af  højeste forskningsstandard, typisk i ran-
domiserede kontrolforsøg. Løsningerne udvikles og afprøves 
i tæt samarbejde med eksterne partnere som kommuner og 
offentlige institutioner og med en høj grad af  involvering af  
borgere og praktikere. Dette for at sikre, at såfremt interven-
tionerne har den ønskede effekt, kan de bruges og imple-
menteres på skala. Effektevalueringerne foretages af  forskere 
fra universiteter og forskningsinstitutioner i ind- og udland 
og publiceres via de samme kanaler som forskningsresulta-
terne.

TAK FRA BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN 
Bestyrelsen og direktionen vil gerne sende en stor tak for det 
betydelige og dybt engagerede bidrag, som medlemmerne af  
ROCKWOOL Fondens to programkomiteer yder. Program-
komiteerne har som altid været konsulteret, før bestyrelsen 
tager den endelige beslutning om at støtte et forsknings- el-
ler interventionsprojekt, og er dermed med til at sikre, at 
ROCKWOOL Fonden vedbliver at arbejde med projekter af  
høj standard og relevans for det omgivende samfund. Sam-
tidig vil vi takke for de højt kvalificerede bidrag fra ROCK-
WOOL Fondens mange eksterne samarbejdspartnere. Ende-
lig vil vi kvittere for det store arbejde og den høje standard, 
som medarbejderne i de to enheder dagligt præsterer.

Lars Nørby Johansen 
Formand for  
ROCKWOOL Fonden

Elin Schmidt 
Direktør for  
ROCKWOOL Fonden
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MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

LARS NØRBY 
JOHANSEN
Formand.  
Desuden formand 
i Oticon Fonden, 
Københavns Luft-
havne A/S m.fl.  
Tidligere admini-
strerende direktør 
i Falck, Group- 
4Falck og G4S.*
 

ANDERS  
ELDRUP
Næstformand. 
Tidligere admini-
strerende direktør i 
DONG og  
departementschef  i  
Finansministeriet. 
Formand for 
Juristernes og 
Økonomernes 
Pensionskasse.*
 

LYKKE FRIIS
Udenrigskorrespon-
dent for Berlingske 
Tidende i Berlin. 
Tidligere prorektor 
for Københavns 
Universitet. 
Tidligere klima- og 
energiminister 
og minister for 
ligestilling.*
 

FRANK JENSEN
Overborgmester for 
København.  
Tidligere justitsmi-
nister og forsknings-
minister.*
 

BO KÄHLER
Medlem af   
bestyrelsen for 
HEADS AS,  
tidligere admini-
strerende direktør. 
Fundator og  
Director of   
Research, IT and 
Tele, SINTEF.*
 

LISE-LOTTE 
KÄHLER
Administrations-
chef  for  
Scandinavian 
Highlands Holding 
A/S.
 

SØREN  
KÄHLER
Graduate Engineer 
med tidligere inter-
national karriere 
hos FLSmidth & 
Co. og ROCK-
WOOL Interna-
tional. Medlem 
af  bestyrelsen for 
ROCKWOOL 
International.
 

JESPER  
KÄHLER
Direktør for Sund-
hedsprofiler A/S. 

ANDRZEJ  
KIELAR
Direktør for 
ROCKWOOL 
Poland.
 

CHRISTIAN 
WESTERBERG
Design Manager, 
ROCKWOOL 
International A/S. 
Medlem af   
bestyrelsen for 
ROCKWOOL 
International A/S  
(medarbejdervalgt).

* Medlem af  forretningsudvalget

FONDENS DIREKTØR OG LEDELSE

ELIN  
SCHMIDT
Direktør. Tidligere 
international 
karriere hos Novo 
A/S. Formand for 
Mødrehjælpen og 
rådgiver for en 
række NGO’er in-
den for den sociale 
sektor.
 

JAN ROSE 
SKAKSEN
Forskningschef  og 
professor, ROCK-
WOOL Fondens 
Forskningsenhed. 
Tidligere medlem 
af  formandskabet 
for De Økonomiske 
Råd.
 

HELENE BIE 
LILLEØR
Interventionschef  
for ROCKWOOL 
Fondens Interventi-
onsenhed.
 

KASPAR  
KOFOD
Økonomi- og 
sekretariatschef.
 

BESTYRELSE, LEDELSE OG PROGRAMKOMITEER
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MEDLEMMER AF PROGRAMKOMITEEEN FOR INTERVENTIONER

CHRISTIAN  
BASON
Administrerende  
direktør i Dansk  
Design Center. 
Tidligere innovations-
chef  for MindLab.
 

HELENE  
BÆKMARK
Kommunaldirektør 
i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Tidligere 
administrerende 
direktør for Ældre og 
Handicapforvaltnin-
gen i Odense Kommu-
ne og tidligere direktør 
for pleje, sundhed og 
arbejdsmarked i  
Fredericia Kommune.
 

PETER  
FREDRIKSSON
Professor, Institut for 
Økonomi, Uppsala 
Universitet. Tidligere 
generaldirektør for 
IFAU, Institut for 
Arbejdsmarked og 
Uddannelsespolitik i 
Sverige. Medlem af  
Nobel-komiteen for 
økonomi.

STEFFEN BOHNI 
NIELSEN
Partner i Price-
waterhouseCoopers. 
Tidligere direktør 
for Børn og unge i 
Gribskov Kommune, 
tidligere vicedirektør 
for Socialstyrelsen 
og tidligere direktør i 
Rambøll Management 
Consulting.

HELENE BIE 
LILLEØR
Interventionschef  
for ROCKWOOL 
Fondens Interventions-
enhed.

JAN ROSE  
SKAKSEN
Forskningschef  og pro-
fessor, ROCKWOOL 
Fondens Forskningsen-
hed. Tidligere medlem 
af  formandskabet for 
De Økonomiske Råd.

MEDLEMMER AF PROGRAMKOMITEEN FOR FORSKNING

TORBEN M.  
ANDERSEN
Professor, Institut for 
Økonomi, Aarhus 
Universitet. Formand 
for ATP. Tidligere 
formand for Det 
Økonomiske Råd 
og Velfærdskommis-
sionen.
 

GRETE  
BROCHMANN
Professor, Institutt for 
sosiologi og sam-
funnsgeografi, Oslo 
Universitet. Tidligere 
formand for to norske 
velfærds- og migrati-
onskommissioner.
 

PETER  
FREDRIKSSON
Professor, Institut for 
Økonomi, Stockholms 
Universitet. Tidligere 
generaldirektør for 
IFAU, Institut for 
Arbejdsmarked og 
Uddannelsespolitik i 
Sverige. Medlem af  
Nobel-komiteen for 
økonomi.

PETER  
GUNDELACH
Professor emeritus, 
Institut for Sociologi, 
Københavns Universi-
tet. Tidligere formand 
for Statens Sam-
fundsvidenskabelige 
Forskningsråd.
 

JAN ROSE  
SKAKSEN
Forskningschef  og pro-
fessor, ROCKWOOL 
Fondens Forskningsen-
hed. Tidligere medlem 
af  formandskabet for 
De Økonomiske Råd.
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FORSKNING

ROCKWOOL Fonden forsker i temaer af  betydning for 
velfærdsstatens økonomiske og sociale bæredygtighed. Et 
væsentligt kriterie ved udvælgelsen af  forskningstemaer er 
relevans. Resultaterne skal kunne anvendes i beslutnings-
processer om velfærdssamfundets fremtidige udformning. 
Forskningen har i 2018 kredset om fem temaer:

Beskatning og sort arbejde
Det er afgørende for finansieringen af  velfærdsstaten og bor-
gernes accept af  denne, at der betales skat i overensstemmel-
se med landets love. Det er derfor vigtigt, at omfanget af  sort 
arbejde og skattesnyd i det hele taget er på så lavt et niveau 
som muligt.

Indvandring og integration 
Globalisering og vandringer i stor skala hører sammen. 
Danmark er som de fleste andre europæiske velfærdsstater 
mål for en betydelig indvandring, og en vellykket integration 
er en afgørende forudsætning for velfærdsstatens fremtidige 
bæredygtighed.

Familieøkonomi og arbejdsmarked  
En forudsætning for bæredygtig velfærd er, at der er et til-
strækkeligt stort arbejdsudbud, der kan sikre den ønskede 
velstand. Social mobilitet er i denne sammenhæng vigtig for 
at sikre, at alle ressourcer inddrages optimalt, men ligeledes 
for velfærdssamfundets sammenhængskraft. Det er dog også 
vigtigt for velfærden, at der er balance mellem arbejds- og fa-
milieliv. Derfor er det nærliggende at følge, hvordan dansker-
ne strukturerer deres dagligdag, og hvordan familiebaggrund 
og -begivenheder kan påvirke medlemmernes arbejdsudbud 
og velfærd.

Marginaliserede grupper og risikoadfærd
Der er store personlige omkostninger ved et liv på kanten af  
samfundet. Samtidig svækkes den sociale sammenhængskraft, 
og udgifterne til overførselsindkomster og forebyggende ind-
satser bliver større, mens skatteindtægterne bliver mindre.

Udsatte unge
Op imod 7 procent af  en given ungdomsårgang får ikke en 
kompetencegivende uddannelse eller en stabil tilknytning til 
arbejdsmarkedet. For alt for mange unge medfører det dårli-
ge levevilkår, og det har negativ betydning for velfærdsstatens 
sociale og økonomiske bæredygtighed. 
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UDVALGTE HØJDEPUNKTER FRA FORSKNINGSÅRET

FAMILIEØKONOMI OG ARBEJDSMARKED

Forskningsenheden indledte 2018 med udgivelsen den 1. 
februar af  bogen Afkast af  uddannelse af  Jan Rose Skaksen, 
Torben M. Andersen, Kristian Hedeager Bentsen, Lene 
Kromann, Jakob Roland Munch, Georg Schaur, Anders 
Sørensen og Jeanette Walldorf. Bogen analyserede det indivi-
duelle og samfundsmæssige afkast af  at tage en uddannelse, 
og resultaterne blev præsenteret på et pressemøde i Moltkes 
Palæ.

Bogens analyser afdækkede bl.a., at det danske samfund på 
ingen måde har nået et mætningspunkt, hvor det ikke længe-
re kan betale sig at øge investeringerne i uddannelse udover 
det aktuelle niveau. Gennemførte samfundet eksempelvis et 
uddannelsesløft af  10.000 ufaglærte til det gennemsnitlige 
uddannelsesniveau, ville gevinsten være en vækst i BNP på 
ca. en milliard kroner.

Andre resultater viste, at fagvalg på uddannelser på DTU 
og CBS har stor betydning for den senere løn, samt at ca. Forskningschef Jan Rose Skaksen præsenterede resultaterne på pressemødet.
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en tredjedel af  danskere med en uddannelse er ansat i jobs, 
hvor kravet til uddannelse er lavere end det, de har papirer 
på. Dog er løntabet minimalt, hvilket betyder, at overuddan-
nelse – på det samfundsmæssige niveau – er et problem af  
begrænset omfang. 

Med baggrund i ROCKWOOL Fondens mål om at forbedre 
vidensniveauet og kvaliteten af  den offentlige debat, blev der 
den 9. marts afholdt en konference om mulighederne for at 
bringe flere ud på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet var, at 
store grupper af  borgere fortsat lever af  overførselsindkom-
ster trods de seneste 20 års reformer, den høje beskæftigelse 
og regeringens målsætning om at få 55.000 flere i arbejde. 
Skal regeringens målsætning opfyldes, kalder det på nye re-
former. Konferencen skulle med andre ord tematisere, hvilke 
grupper på overførselsindkomster der kan komme i beskæfti-
gelse, og hvilke reformer der er hensigtsmæssige. 

Konferencen blev introduceret ved et internationalt og et 
dansk perspektiv på marginaliserede gruppers deltagelse på 
arbejdsmarkedet. Det skete gennem indlæg fra direktør Ste-
fano Scarpetta, leder af  beskæftigelsesområdet i OECD, og 
professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet.

Forskningsenheden præsenterede sin seneste forskning 
vedrørende muligheder og barrierer for at få udsatte unge, 
ikke-vestlige indvandrere og andre grupper på passiv forsør-
gelse i beskæftigelse.

I forbindelse med konferencen blev direktør Stefano Scarpetta, leder 
af beskæftigelsesområdet i OECD, interviewet af Børsen. Interviewet 
fokuserede bl.a. på mulighederne for opkvalificering af ledige til at dække 
manglen på arbejdskraft.

22 Fredag 9. februar 2018Politik

Af Kenneth Praefke

Det nytter ikke noget, at 
virksomhederne bare kla-

ger over, at de ikke kan skaffe 
den arbejdskraft, de har brug 

for. De bærer også 
selv et ansvar for 
at løse problemet, 
mener Stefano 
Scarpetta, direk-
tør for arbejds-

markedspolitik i OECD.
For uanset om man kigger 

på lande, hvor ledigheden er 
højere eller lavere end før fi-
nanskrisen, melder flere virk-
somheder om problemer med 
at finde de rigtige folk at hyre 
til deres ledige stillinger.

“Årsagen til manglen på ar-
bejdskraft – i Danmark som i 
andre lande – er, at der er sket 
meget hurtige teknologiske 
ændringer. De typer af job, der 
er blevet skabt, er anderledes 
end dem, der er forsvundet,” 
siger Stefano Scarpetta.

Derfor har det ikke kun no-
get med opsvinget at gøre, at 
erhvervslivet mangler arbejds-
kraft. og derfor må virksom-
hederne indstille sig på, at de 
ikke bare kan plukke præcis 
den arbejdskraft fra hylderne, 
som de gerne vil have. i stedet 
må de selv oplære de ledige. 

“Nogle gange brokker en virk-
somhed sig over, at de ikke kan 
finde præcis de kvalifikationer, 
de har behov for. Men de skal 

forstå, at med en smule træ-
ning kan de opkvalificere en 
medarbejder til det, de har 
brug for,” siger han og tilføjer:

“Arbejdsmarkedet er ikke et 
supermarked. Du går ikke ind 
på et marked efter nogle sær-
lige kvalifikationer, og finder 
du dem ikke, så brokker du dig. 
Måske kan man med en smule 
træning opkvalificere den le-
dige, der leder efter et job.”

“I ligger i toppen”
Fredag er Stefano Scarpetta 
i Danmark for at tale ved 
en konference arrangeret af 
Rockwool Fonden, der sæt-
ter fokus på mulighederne for 
at øge beskæftigelsen gennem 
nye arbejdsmarkedsreformer, 
som regeringen har et mål om.

Budskabet fra oECD-direk-
tøren er, at det danske arbejds-
marked allerede er i topform. 

“Når jeg ser på Danmark 
sammenlignet med andre 

oECD-lande, så ligger i rigtig 
godt placeret. i ligger i top-
pen,” siger Stefano Scarpetta.

Både når man måler på an-
tallet af danskere i job, lønnen, 

risikoen for at blive arbejdsløs, 
jobkvaliteten, arbejdsmiljøet 
og den støtte, man får, hvis 
man bliver ledig, ligger Dan-
mark over gennemsnittet i 

de i 35 oECD-medlemslande.  
“Men alle lande kan selvfølg-
elig gøre fremskridt,” siger 
Stefano Scarpetta.

især på tre steder, mener 
han, politikerne bør sætte ind: 
De lavtlønnede, personer på 
førtidspension og indvandrere.

“Der er grupper på kanten 
af arbejdsmarkedet for hvem, 
der godt kan gøres fremskridt.” 

For de lavest lønnede dan-
skere er der i dag det, Scarpetta 
kalder en “inaktivitetsfælde”. 
Med det, mener han, at gevin-
sten ved at tage et arbejde ikke 
er stor ift. det, man kan få på 
overførselsindkomst. ifølge 
oECD’s beregninger svarer det 
til at betale en skat på 87 pct., 
når man går fra offentlig for-
sørgelse til et lavtlønnet job, 
hvis man indregner boligstøtte 
og friplads i institutioner.

Derudover peger Scarpetta 
på, at andelen af danskere i 
den arbejdsdygtige alder på 
førtidspension ligger over 
oECD-gennemsnittet.

Det sidste sted, han mener, 
at man bør sætte ind, er ved 
at sikre, at flere flygtninge og 
indvandrere kommer i job.

oECD-direktøren under-
streger dog, at selvom poli-
tikere stadig kan gøre mere, 
bliver det svært at få mange 
flere danskere i arbejde.

“Når jeg kigger på det fra 
et internationalt perspektiv, 
er inklusionen på det danske 
arbejdsmarked – selv for disse 
grupper – noget bedre, end 
hvad man ser i andre oECD-
lande,” siger Scarpetta.

kepr@borsen.dk

OECD til danske topchefer: 
I skal selv oplære de ledige
erhvervslivet bærer 
et stort ansvar for 
at løse manglen på 
arbejdskraft ved 
at hyre ledige og 
oplære dem, me-
ner oECD-direktør 
Stefano Scarpetta

Virksomhederne bærer selv et 
ansvar for at ansætte og oplæ-
re de ledige danskere i stedet 
for at brokke sig over mangel 
på arbejdskraft, mener OECD-
direktør Stefano Scarpetta. 
Arkivfoto: Peter-Emil Witt

Stefano Scarpetta,  
direktør, OeCD

“De skal forstå, 
at med en smule 
træning kan de 
opkvalificere en 

medarbejder til det, 
de har brug for”

 ■  Den økonomiske samarbejdsorganisation OeCd blev 
etableret i 1961 og har i dag 35 medlemslande.

 ■ Der er 2500 ansatte på hovedkontoret i Paris. 

 ■  OeCD overvåger løbende den økonomiske udvikling i 
medlemslandene og kommer med politikanbefalinger til 
f.eks. nye reformer på arbejdsmarkedet.

 ■  Stefano Scarpetta er direktør for den arbejdsmarkedspo-
litiske afdeling

kepr

FAKTA    OeCD

Du ved, hvor du skal 
hen. Vi ved hvordan.
Se mere på borsen.dk/karrierelink
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Til at diskutere mulighederne for og de økonomiske potentialer 
i at øge arbejdsudbuddet deltog beskæftigelsesminister Troels 
Lund Poulsen (V), professor Nina Smith, Aarhus Universitet, 
administrerende direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri, og 
direktør Lars Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i en 
paneldebat. Debatten blev modereret af Nynne Bjerre.
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I november blev bogen Hvordan bru-
ger danskerne tiden? af  seniorforsker 
Jens Bonke og forskningsassistent 
Anders Eiler Wiese Christensen ud-
givet. Bogen gennemgik resultaterne 
fra den nyeste danske tidsforbrugs-
undersøgelse. 

Hvor meget arbejder danskerne på arbejdsmarkedet 
og i hjemmet, og hvor meget fritid har danskerne, og 
hvordan ser tidsfordelingen ud for mænd og kvinder? 
Spørgsmålene er interessante, fordi den daglige tids
anvendelse er et vigtigt udtryk for mænd og kvinders 
velfærd.

Det ser vi nærmere på ved hjælp af oplysninger fra  
en ny tidsundersøgelse for 2018, som sammenlignes 
med en undersøgelse fra 2008 og tidligere under
søgelser også gennemført af ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed. 

Hvordan bruger  
danskerne tiden?

Jens Bonke

Anders Eiler Wiese Christensen
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Forfattere:

Jens Bonke. Født 1948. Cand.polit., 
ph.d. Siden 2007 ansat som seniorfor
sker i ROCKWOOL Fondens Forsk
ningsenhed med forskning i familier og 
børns tidsanvendelse og velfærd som 
arbejdsområde. Som programleder på 
Socialforskningsinstituttet var Jens Bonke 
ansvarlig for forskning i familier og for
deling af velfærd og gennemførte i 2001 
en undersøgelse om familiers og børns 
tidsanvendelse og forbrug. I 2008 og nu i 
2018 gennemførte Jens Bonke tilsvarende 
tidsanvendelsesundersøgelser i ROCK
WOOL Fondens Forskningsenhed.
Jens Bonke er assistent professor på 
Aalborg Universitet og har været visiting 
professor på flere udenlandske universi
teter og har publiceret bøger og artikler 
i internationale tidsskrifter inden for 
området ”Family Economics”.

Anders Eiler Wiese Christensen. Født 
1990. Stud.polit. Forskningsassistent ved 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, 
hvor han har deltaget i analyser i forbin
delse med udarbejdelsen af denne bog 
om danskernes brug af tid. Anders Eiler 
Wiese Christensen har også bidraget til 
udviklingen af en telefonapp. til brug for 
indhentning af interview oplysninger om 
befolkningens tids anvendelse.
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WulffMorgenthaler-stribe bragt i Politiken efter offentliggørelsen af bogen 
Hvordan bruger danskerne tiden?

Et af  resultaterne, som i særlig grad blev gengivet i medier-
ne, var, at forældre – og særligt fædre – bruger langt mere tid 
på børneomsorg end tidligere.

Andre resultater viste, at danskerne har fået mere fritid, flere 
har fået fleksible arbejdstider, og at fritiden i langt højere 
grad bliver brugt på passive aktiviteter i stedet for aktive.

Fædre og mødres tid brugt på børneomsorg 2001, 2008 og 2018 

2001 2008 2018

Gns. ugedag timer: min *

Mødre 1:56 2:00 2:55

Fædre 1:07 1:27 2:15

* Note: På aktive omsorgsdage
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Særligt fædre bruger i 2018 mere tid på deres børn end førhen.
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MARGINALISEREDE GRUPPER OG RISIKOADFÆRD

I forlængelse af  forskningsenhedens fokus på marginalise-
rede grupper blev en ny undersøgelse af  effekten af  krimi-
nalpræventive tiltag præsenteret på et pressemøde den 17. 
april ved seniorforsker Rasmus Landersø. Effekten blev 
undersøgt ved dels at analysere effekten af  DNA-registre-
ring af  sigtede på recidiv og politiets sandsynlighed for at 
opklare en forbrydelse, dels at analysere effekten af  en fjer-
nelse af  kriminelle fra deres netværk.

Resultaterne viste, at kriminel adfærd er særdeles smitsom – 
den afledte effekt af  en undgået kriminel handling er, at fire 
andre kriminelle handlinger ikke bliver begået. Resultater-
ne viste også, at DNA-registreringen forebygger ny krimi-
nalitet – særligt blandt unge og førstegangssigtede.

På pressemødet i Moltkes Palæ blev resultaterne diskuteret af et 
panel bestående af formand for Retsudvalget, Peter Skaarup, Dansk 
Folkeparti, retsordfører for Enhedslisten, Rosa Lund og direktør for 

Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen.
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BESKATNING OG SORT ARBEJDE

I december 2018 fulgte forskningsenheden op på 
efterspørgslen efter mere viden om sort arbejde og 
deleøkonomi i Danmark med bogen Sort arbejde, 
gør det selv-arbejde og deleøkonomi af  Kristian Hede-
ager Bentsen, Lise Lam Hansen, Bent Jensen, 
Claus Larsen og Peer Ebbesen Skov.

Bogen gennemgik resultaterne fra den nyeste un-
dersøgelse af  sort arbejde med det hovedresultat, 
at omfanget af  sort arbejde er steget fra 2016 til 
2017 på trods af  en ellers faldende tendens i de 
foregående år. Bogen indeholder også en interna-
tional sammenligning, som viser, at sort arbejde 
tilsyneladende er mere udbredt i Danmark end 
i Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge og 
Sverige.

Rapporten blev diskuteret på et samråd indkaldt af Socialdemokratiet og Dansk 
Folkeparti. På fotoet ses skatteminister Karsten Lauritzen (V) under samrådet.
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INTERVENTIONER

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed udvikler indsat-
ser både for førskolebørn, skolebørn og helt op til de unge, 
der færdes på erhvervsskoler og jobcentre. Målet er, at indsat-
serne viser nye veje i arbejdet med at skabe en positiv forskel 
og vedvarende effekt for børn og udsatte unge. Indsatserne 
skal være innovative, relevante, skalerbare og omkostnings-
effektive. De tager afsæt i forskningsviden, praksisviden og 
social innovation og udvikles og afprøves i tæt samarbejde 
med borgere og praktikere. For at beslutningstagere skal ken-
de både pris og effekt af  en given indsats, undersøges effekten 
altid gennem evalueringer af  højeste forskningsstandard.  

UDDANNELSESINDSATSER

Kun cirka halvdelen af  de elever, der starter på en erhvervs-
uddannelse, ender med at fuldføre uddannelsen. ROCK-
WOOL Fondens Interventionsenhed har sammen med 
elever og ansatte på tre erhvervsskoler udviklet en række 
idéer til indsatser, der skal hjælpe flere unge godt igennem 
uddannelsen.

I 2018 udviklede vi sammen med vores praksispartnere de 
første bud på nye indsatser, der har fokus på at aktivere ele-
vernes egne ressourcer og erfaringer og på at styrke elevernes 
faglige identitet. Tanken er, at både de introforløb, skolerne 
møder eleverne med, og rammerne for praksis- og teoriun-
dervisningen skal ændres, så eleverne i højere grad oplever at 
være ressourcestærke og en del af  et fagligt fællesskab.
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ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har etableret et 
EUD-innovatørnetværk, hvor 19 erhvervsskoler er repræsen-
teret. Erhvervsskolebranchen er på denne måde inviteret ind 
i udviklings- og afprøvningsrummet, hvor målet er at finde 
bud på nye effektive løsninger, der kan sikre, at flere elever 
gennemfører deres erhvervsuddannelse. Hvis løsningerne 
viser sig at have den ønskede effekt, skal de stilles til rådighed 
for alle landets erhvervsskoler.

Det er ikke kun erhvervsskoleelever, der kan opleve proble-
mer med at nå godt igennem deres skolegang. Alt for mange 
skoleelever i Danmark forlader grundskolen uden en brugbar 
afgangseksamen og står dermed uden adgangsbillet til ung-
domsuddannelserne. Derfor har ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed taget initiativ til at udvikle en indsats, 
der giver skoletrætte elever i udskolingen et tilbud om virk-
somhedsbaseret læring. Ambitionen er, at praktikophold i 
virksomheder – med tæt kobling til skolen – kan give fornyet 
motivation og skabe bedre forudsætninger for læring, så flere 
elever kan lykkes med at få en brugbar afgangseksamen fra 
folkeskolen.

I 2018 blev problematikken undersøgt til bunds gennem 
litteraturstudier, kvantitative analyser af  målgruppen og in-

terviews med de unge, med lærere, uddannelsesvejledere og 
virksomhedsrepræsentanter. I slutningen af  2018 er de første 
spæde afprøvninger med en lille gruppe 8. klasses elever sat 
i gang. Helt konkret opbygger de arbejdserfaringer, som kan 
hjælpe dem med at klare de opgaver og udfordringer, de 
møder i skolen – både de kedelige og de sjove, dem man skal 
løse alene, og dem man skal løse i fællesskab. Indsigterne fra 
denne første afprøvning skal danne grundlag for udviklingen 
af  en indsats, der kan afprøves på en større gruppe unge i 
2019. 

Foto fra EUD-workshop, Ny Kongensgade 6.
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Endelig har interventionsenheden arbejdet målrettet på 
at udvikle en indsats, der skal understøtte sprogudvikling i 
hjemmet hos førskolebørn for derigennem at fremme deres 
muligheder for at opnå uddannelse. Indsatsen er forældreret-
tet og hedder TipsByText. Den går ud på, at forældre – via 
sms´er – modtager forslag til sjove lege og aktiviteter, som 
forældre let kan lave med deres børn som en del af  hverda-
gens rutiner. 

Motivationen bag indsatsen er at reducere den markante 
forskel, der er i børns sproglige forudsætninger allerede ved 

skolestart – og dermed give alle børn de bedste muligheder 
tidligt i livet for at klare sig godt. 

Indsatsen stammer fra amerikanske forskere på Stanford 
University, og resultaterne fra USA har vist, at indsatsen især 
gør en forskel blandt minoritetsbørn eller børn af  udsatte 
familier. I løbet af  2018 har interventionsenheden tilpasset 
TipsByText til danske forhold, så indsatsen nu er klar til at 
blive afprøvet i et lodtrækningsforsøg i samarbejde med en 
række danske kommuner.

Programleder Nina Middelboe fortæller om indsatsen TipsByText på KL’s 
dagtilbudskonference i maj 2018.
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BESKÆFTIGELSESINDSATSER

Beskæftigelsesindsatsen NExTWORK fortsatte i 2018 arbej-
det med at få ledige unge i uddannelse eller job. Målgruppen 
er de unge i aldersgruppen 18-29 år, som står på kanten af  
samfundet uden en kompetencegivende uddannelse og med 
betydelige problemer udover ledighed.  

NExTWORK er en netværksbaseret indsats, hvor grupper 
af  unge og grupper af  virksomheder danner netværk med 
hinanden. Repræsentanter fra virksomhederne tilbyder de 
unge praktikpladser og samarbejder om at lede de unge og 
fremme deres potentiale. Gennem praktiske arbejdserfarin-
ger får de unge mulighed for at udvikle personlige og sociale 
færdigheder og finde retning mod uddannelse og job. 

Det nye i NExTWORK er et stærkt fokus på at udvikle de 
unges arbejdsidentitet, opbygge relationer og netværk og læg-
ge beslutningskraften hos de unge. Dette guider implemen-
teringen af  indsatsen: de unges arbejdsidentitet skal fremmes 
gennem arbejdserfaring, ved at gøre det muligt for dem at 
opbygge mange forskellige relationer i relevante netværk og 
ved hele tiden at fremme muligheden for, at de kan udfolde 
deres beslutningskraft for derigennem at finde retning.

NExTWORK er kommunalt forankret og udrulles i øjeblik-
ket i Roskilde, København, Sønderborg, Vejle og Horsens 
Kommuner i 2-3-årige pilotprojekter. I hver kommune an-
sættes et team på 6 medarbejdere, der med afsæt i indsatsens 
principper faciliterer unge- og virksomhedsnetværket og 
støtter de unge på deres vej mod uddannelse og job. I de fem 
kommunale NExTWORK-indsatser deltager mere end 900 
unge, og mindst 250 virksomheder tager aktiv del i netvær-
ket. Læs mere om indsatsen på: www.nextworks.dk

Unge fra NExTWORK København i samtale med 
beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia 

Lonning-Skovgaard, ROCKWOOL Fondens direktør 
Elin Schmidt samt medarbejdere fra Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

http://www.nextworks.dk
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Resultatopgørelse DKK

Renter, dividender og kursreguleringer på disponible midler 106.465.860

Administrationsomkostninger * 9.299.419

Resultat før donationer 97.166.441

Donationer 102.785.262

Årets resultat -5.618.821

Kapital per 31. december 2018

Bunden kapital 7.868.760.876

Fri kapital og uddelingsreserve 211.769.202

Egenkapital 8.080.530.078

* Bestyrelseshonorar 2.368.992

FINANSIELLE NØGLETAL 2018
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ROCKWOOL FONDEN
Ny Kongensgade 6, 1472 København K

+45 33 34 47 00
kontakt@rockwoolfonden.dk

rockwoolfonden.dk
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