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Forord 

Vores formål med denne bog er at bidrage til en øget debat og forståelse af 
beskæftigelsespolitikken. Hovedtemaet i bogen er den tiltagende fokuse-
ring på deltagelse i arbejdslivet, som gennemsyrer hele politikdannelsen 
og den offentlige og faglige debat inden for social- og arbejdsmarkedspoli-
tikken. Vi retter specielt opmærksomheden på aktiveringen af arbejdsløse. 
 
Vi er udmærket klar over, at vores bidrag ikke helt følger de gængse tolk-
ninger og begrundelser for reguleringen af befolkningens forhold til ar-
bejdsmarkedet, idet vi ikke a priori accepterer nødvendigheden af, at so-
ciale ydelser kobles sammen med en disciplinering til arbejdet. Vi vil ikke 
behandle stoffet set fra alle synsvinkler, som en almindelig lærebog ofte 
bestræber sig på at gøre. Vi vil heller ikke tage alle deltemaer op til debat. 
Snarere vil vi belyse, hvorfor og ud fra hvilke overvejelser og sammen-
hænge social- og arbejdsmarkedspolitikken har udviklet sig, som den har 
igennem de seneste 15-20 år.  
 
Social- og arbejdsmarkedspolitikken benævnes her beskæftigelsespolitik, 
hvorved vi følger omlægning og samling af politikområderne i Beskæfti-
gelsesministeriet i 2001. Inden for beskæftigelsespolitikken behandler vi 
specielt foranstaltningerne til aktivering af arbejdsløse, aktiveringspolitik-
ken, men vi søger at analysere den i den bredere beskæftigelsespolitiske 
sammenhæng.  
 
Det er sammenhænge og ikke blot beskrivelser af aktiveringspolitikken, vi 
søger at fremlægge. Vores intention er at belyse motiverne og baggrunden 
for den førte aktiveringspolitik og i mindre grad at komme med konkrete 
anbefalinger om hensigtsmæssige justeringer i udformningen og forvalt-
ningen af aktiveringen af arbejdsløse. Vi er også langt mere optaget af at 
forstå de samfundsprocesser og strukturer, som skaber beskæftigelsesmæs-
sige problemer, og af, hvad der kan gøres for at mindske dem. Det er i vid 
udstrækning et spørgsmål om at anlægge et helhedsperspektiv på aktive-
ringspolitikken: At bestemme årsagerne til aktiveringens opståen og domi-
nans og konsekvenserne af aktiveringen. Bogen lægger med andre ord sin 
tyngde på analyser, mens detaljerede beskrivelser får en mindre fremtræ-
dende rolle. Der anlægges ikke alene teoretiske perspektiver, men også 
aktiveringens historie bliver trukket op. Vi har søgt at manøvrere os uden 
om både teoriløshed og historieløshed samtidig med, at vi har tilstræbt at 
gøre fremstillingen let tilgængelig. 
 
Bogen bygger således på en form for fagkritisk tradition, hvilket blandt 
andet betyder, at vi ikke på forhånd tager noget for givet, fx at aktivering 
altid er noget godt eller noget dårligt; at det er godt for alle at arbejde, eller 
at samfundet kun kan holdes sammen, hvis alle har en høj arbejdsmoral. 
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1 Indledning 

1.1 Fra paradiset til arbejdslejren 
Arbejdet er en forbandelse! Det har vi lært, lige fra vi var ganske små. I 
skolen og måske især i søndagsskolen (hvis nogen kan huske, hvad det 
var) lærte vi om syndefaldet, at Adams straf for at lade sig lokke af Eva 
var, at han nu var nødt til at arbejde: “Fordi du lyttede til din kvinde og 
spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet 
for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og 
tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens plan-
ter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jor-
den, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive.” (1. 
Mosebog) 
 
Det er stærke sager. Man kunne sige tingene lige ud den gang! Med en 
lettere forvanskning er citatet blevet til “I dit ansigts sved skal du tjene dit 
brød”, og det passer også bedre til nutidens kapitalistiske samfund, hvor 
man gennem arbejdet skal tjene penge for at kunne købe brød. 
 
Før syndefaldet levede menneskene i paradiset. Der kunne man spise uden 
at arbejde. Hvis man får brød uden at levere arbejde er det en paradisisk 
tilstand. I denne tilstand befinder arbejdsløse sig tilsyneladende – i hvert 
fald så længe de får arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. Og det får 
de i stadigt mindre udstrækning uden at skulle yde en arbejdsindsats eller 
på anden måde blive gjort opmærksom på, at det er en misforståelse at tro, 
at de lever i paradiset. 
 
Snarere får de arbejdsløse i disse år at vide, at de befinder sig i en ar-
bejdslejr, hvor mottoet er “Arbeit Macht Frei”. Friheden opnår du kun ved 
at underkaste dig de krav, som myndighederne og arbejdsgiverne stiller – 
og arbejdet er vejen til frihed. I hvert fald til den frihed som følger af at 
være en selvforsørgende lønslave. 
 
Arbejdsløse får også at vide, at godt nok ser det ud som om, at det brød, 
som velfærdssamfundet stiller til rådighed for dem i en kort periode, ligner 
brødet i paradiset. Det er det bare ikke. De er nemlig syndige, og syndige 
befinder sig ikke i paradiset: Det er deres egen skyld, at de er arbejdsløse, 
og derfor er der grænser for Guds tålmodighed med dem. De skal arbejde 
for at blive ved med at kunne spise. 
 
Arbejdet er ikke kun en forbandelse. Arbejdet er en kilde til udvikling af 
det enkelte menneske og menneskenes fællesskaber. Som Karl Marx ud-
trykte det, bearbejder mennesket sig selv, når det bearbejder naturen. 
Mennesket udvikler sig, får en mening med tilværelsen, bidrager til og 
integreres i fællesskabet gennem arbejdet. Denne positive tankegang er i 
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høj grad nærværende i de senere års syn på arbejdslivet. Op igennem 
1980’erne og 1990’erne kom der mere og mere fokus på de kreative og 
skabende potentialer hos lønmodtagerne, og de gamle fordomme om ar-
bejdet som et monotont helvede trådte i baggrunden. Nu skulle der satses 
på Human Resource Management, Det Gode Arbejde, lære- og udvik-
lingsprocesser i arbejdslivet og Den Lærende Organisation. 
 
I forbindelse hermed blev de sociale aspekter af deltagelse i arbejdslivet i 
stigende grad betonet. Arbejdsløse gik i stå og blev sat uden for fællesska-
bet. Der skulle gives plads til dem for, at de kunne få en mening med til-
værelsen og blive integreret i fællesskabet. Deltagelse i arbejdslivet blev – 
og bliver – i stigende grad anset for at være den vigtigste kilde til integra-
tion i samfundet. Dette gælder måske i særlig høj grad for immigranter: 
Den altdominerende tankegang blandt de toneangivende i fastlæggelsen af 
beskæftigelsespolitikken er, at integration af immigranter i samfundet går 
gennem integration i arbejdslivet. 
 
Selvom man sådan set lige så godt kunne argumentere for, at en forudsæt-
ning for at blive integreret i arbejdslivet er, at individet er integreret i de 
øvrige sociale fællesskaber (familien og det lokale samfunds forskellige 
sammenhænge), er der nok en del sandhed i, at deltagelse i arbejdslivet er 
vigtigt, men det er problematisk, når redskaberne til denne integration i 
overvejende grad bliver tvangsmæssige og ikke frivillige. 
 
Det er i høj grad dette, som denne bog tager afsæt i. Syndefaldet er en rea-
litet. Arbejdet er en pestilens, men også en kilde til menneskelig udvikling, 
fællesskabsfølelse og integration. Men hvorfor behandles arbejdsløse som 
snyltere på fællesskabet, og hvorfor skal de tvinges til at arbejde, når eller 
hvis arbejdet rent faktisk er til deres eget bedste – og har aktiveringspoli-
tikken disse positive sider, når den tvinges ned over de arbejdsløse? 
 
 
1.2 Social- arbejds- og beskæftigelsespolitikken 
Staten eller statsmagten havde allerede i de førkapitalistiske samfund en 
vigtig rolle i at holde sammen på det hele, og det hedder således i Henrik 
VIII’s lovgivning fra 1530: “Gamle og arbejdsudygtige tiggere får lov til 
at betle. Derimod en omgang pisk og indespærring til arbejdsføre vaga-
bonder. De skal bindes bag en kærre og slås med svøber, indtil blodet 
strømmer fra deres krop, derpå aflægge ed på, at de vil vende tilbage til 
deres fødested, eller hvor de har opholdt sig i de sidste tre år og gå i gang 
med at arbejde.”  
 
I den industrielle kapitalismes barndom i slutningen af 1700-tallet var også 
samfundsvidenskaben optaget af, at samtidig med, at den kapitalistiske 
produktionsmåde medførte en revolution i udviklingen og anvendelsen af 
ny teknologi, arbejdsredskaber og arbejdets organisering og derfor var en 
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hidtil uset kilde til forøgelse af den samfundsmæssige rigdom, medførte 
kapitalismen også tilbagevendende perioder med økonomisk krise, ar-
bejdsløshed og fattigdom i befolkningen. Kriserne og den tilbagevendende 
elendighed medførte frygt for større samfundsomvæltninger og var i det 
hele taget – som det stadigvæk er tilfældet i store dele af verden i dag – 
årsag til modsætninger og utallige konflikter mellem de forskellige befolk-
ningsgrupper. 
 
I slutningen af 1800-tallet blev de første egentlige og relativt omfattende 
lovgivninger etableret i Danmark for at dæmme op for utilfredshed og 
konflikter som følge af arbejdsløshed. Hovedsynspunktet var dog sta-
digvæk, at arbejdsløshed i det store og hele var selvforskyldt, og det var 
først i 1930’erne og i særdeleshed efter anden verdenskrig, at det blev er-
kendt blandt økonomer og politikere, at staten kunne spille en vigtig rolle i 
at undgå eller begrænse arbejdsløsheden ved at stimulere efterspørgslen 
efter varer og tjenester i kriseperioder. Det var også i 1950’erne og 
1960’erne, at den såkaldte ’aktive arbejdsmarkedspolitik’ blev udskilt fra 
socialpolitikken i de fleste lande. 
 
Den aktive arbejdsmarkedspolitik var et supplement til den generelle øko-
nomiske politik, men med nedtoningen af statens overordnede ansvar og 
betydning for beskæftigelsen, som bredte sig i løbet af 1980’erne, er ar-
bejdsmarkedspolitikken – eller beskæftigelsespolitikken, som den i stigen-
de grad er blevet kaldt i Danmark efter 2001 – blevet det vigtigste instru-
ment, som staten kan benytte sig af, når markedskræfterne ikke selv kan 
sørge for at reducere arbejdsløsheden. 
 
Hvordan staten så intervenerer eller, hvordan beskæftigelsespolitikken 
konkret udformes, afhænger af en række forhold. Først og fremmest er 
indgrebene eller ændringerne historisk bestemt af de hidtidige strukturer, 
institutioner og adfærdsmønstre i samfundet. De bliver til enhver tid juste-
ret i tråd med de herskende magtforhold og fortolkninger af de aktuelle 
problemstillinger. For eksempel bygger afgrænsningen mellem staten og 
dens lovgivning og organisationerne (fagforeningerne og arbejdsgiveror-
ganisationerne) og deres kollektive aftaleregulering på strukturer og insti-
tutioner, der er opbygget for over hundrede år siden med Septemberforli-
get i 1899. Ligeledes er kernen i beskæftigelsespolitikken bygget op om-
kring den frivillige arbejdsløshedsforsikring, der blev etableret i 1907. Så-
ledes blev eksempelvis efterlønsordningen fra 1979 etableret under ar-
bejdsløshedsforsikringen, og aktiveringspolitikken var indtil de allersene-
ste år opdelt i et system for forsikrede og ikke-forsikrede arbejdsløse med 
en skarp opdeling mellem kommunernes og statens ansvar. 
 
Den løbende justering af beskæftigelsespolitikken er styret af de aktuelle 
politiske magtforhold og den udvikling eller de problemer, der viser sig på 
arbejdsmarkedet. Da niveauet for arbejdsløshedsdagpenge blev markant 
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hævet i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne skete det i en 
periode, hvor velfærdsstaten var under kraftig udbygning, socialdemokra-
tismen fejrede triumfer, og arbejdsløsheden var meget lav. Efter 1979 er 
arbejdsløshedsforsikringen gradvist blevet forringet, hvilket er sket under 
påvirkning af en svækkelse af den universalistiske velfærdsstat og neolibe-
ralismens fremvækst. Forringelserne har derimod ikke varieret med ar-
bejdsløshedens højde – altså omfanget af de sociale problemer, som be-
skæftigelsespolitikken har skullet reducere – men har fundet sted kontinu-
erligt og uafhængigt af arbejdsløshedens vækst eller fald.  
 
Ændringer i beskæftigelsespolitikken skal ikke kun tilskrives nationale 
forhold. Politikken i Danmark har altid været stærkt påvirket af udviklin-
gen i andre lande, men har naturligvis sit eget særpræg. Socialpolitikkens 
etablering blev stærkt inspireret af Bismarcks lovgivning i 1890’erne, men 
fik også sin helt egen udformning. Eksempelvis blev arbejdsløshedsforsik-
ringen i Danmark som nævnt gjort frivillig inspireret af Belgien (Ghent-
systemet). Efter anden verdenskrig blev den aktive arbejdsmarkedspolitik 
stærkt inspireret af svenske ideer og institutioner, i løbet af 1980’erne blev 
OECD’s anbefalinger i stigende grad fulgt, og siden starten af 1990’erne 
har EU haft stor indflydelse på udformningen og målsætningerne i beskæf-
tigelsespolitikken. 
 
Beskæftigelsespolitikken er ikke kun arbejdsløsheds- og aktiveringspolitik. 
Beskæftigelsespolitikken berører i princippet alle statslige reguleringer, 
der har med arbejdslivet at gøre. Hele det arbejdsretlige område, der ved-
rører konfliktløsning på arbejdsmarkedet og hele reguleringen af arbejds-
miljøet hører i princippet også under beskæftigelsespolitikken. I denne bog 
vil vi have speciel fokus på aktiveringspolitikken forstået som de beskæf-
tigelsesfremmende foranstaltninger, der voksede frem især i 1970erne og 
som efterhånden blev udviklet til forpligtigelser for de arbejdsløse (udover 
at være arbejdssøgende) til ’at gøre noget’ til gengæld for den sociale 
ydelse, som bliver formindsket eller falder bort, hvis han/hun nægter at 
gøre det. På engelsk er betegnelserne for dette ’workfare’ , ’workline’, ’in-
sertion’, ’raising employability’, ’training fare’ og på norsk tales om  ’ar-
bejdslinien’.  Aktiveringspolitikken vil her blive relateret til de dele af be-
skæftigelsespolitikken, der er knyttede til denne, såsom arbejdsløshedsfor-
sikringen og kontanthjælpen, men i sin helhed om alle politiske regulerin-
ger, der har med udbuds- og efterspørgselsforholdene og anvendelsen af 
arbejdskraft at gøre. 
 
Vores sigte med at have aktiveringspolitikken som det centrale undersø-
gelsesområde er baseret på antagelsen om, at netop denne del af beskæfti-
gelsespolitikken tydeligst udtrykker vor tids bestræbelser på at opprioritere 
deltagelse i arbejdslivet. Aktiveringspolitikken viser også med al tydelig-
hed hvorledes, med hvilke redskaber og ud fra hvilke normer og etiske 
standarder de mindst privilegerede grupper i samfundet bliver behandlet. 
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Arbejdssamfundets tvangsforanstaltninger skinner tydeligst igennem med 
aktiveringspolitikken. 
 
1.3 Interesser og politik 
Selvom mange rapporter om beskæftigelsespolitikken og ikke mindst om 
aktivering af arbejdsløse præsenteres som neutrale og objektive redegø-
relser om evalueringer af beskæftigelsesindsatsen er de ofte dybt politiske. 
Den herskende rationalitet i tilrettelæggelsen af beskæftigelsespolitikken 
tager udgangspunkt i en antagelse om, at det er et gode for samfundet, at 
det ikke må være alt for attraktivt at være arbejdsløs. De arbejdsløse skal 
have et klart incitament til at tage et arbejde, og det vil som regel sige, at 
arbejdsløshedsunderstøttelsen skal være betydeligt lavere end lønnen, og at 
aktiveringsforanstaltningerne gerne må være af en sådan karakter, at de 
arbejdsløse synes det er ubehageligt at blive aktiveret. 
 
En sådan politik er med til at holde prisen på arbejdskraft nede. Dermed 
kan arbejdsgiverne tjene flere penge, og virksomhedernes konkurrenceev-
ne over for udlandet kan fastholdes eller forbedres. Når arbejdsløshed 
medfører afsavn og ulemper, vil de arbejdsløse ikke stille så store krav til 
løn og andre arbejdsforhold, og de, der er i beskæftigelse, vil finde sig i 
ringere betingelser for at undgå at blive arbejdsløse. 
 
Ganske vist er det det præcist modsatte af argumenterne for den såkaldte 
danske ’flexicurity-model’, der berømmes i disse år for dens fortræffelig-
heder med hensyn til at sikre et fleksibelt arbejdsmarked og dermed en 
forbedret konkurrenceevne. Faktum er det modsatte: Fleksibiliteten frem-
mes gennem en frygt for arbejdsløshed, der er opstået gennem en mange-
årig forringelse af levevilkårene for de arbejdsløse. For nogle grupper – 
specielt indvandrerne – har de senere år været specielt præget af markante 
forringelser, der er gennemført med det sigte at øge incitamenterne for at 
tage et arbejde og dermed blive integreret i det danske samfund. 
 
Disse sammenhænge kan ikke på nogen sandfærdig måde præsenteres som 
neutrale og upolitiske. I debatten og den politiske fastlæggelse af beskæf-
tigelsespolitikken afspejles interessekonflikterne mellem lønmodtagere og 
arbejdsgivere og mellem de beskæftigede og ikke-beskæftigede dele af 
befolkningen. 
 
Det er måske også derfor, vi mener, at der må stikke et eller andet under, 
når aktiveringspolitikken roses i høje vendinger og hele tiden udbygges, 
vel vidende, at dens erklærede formål – at hjælpe folk til at finde ikke-
støttet beskæftigelse – aldrig tilnærmelsesvis er blevet opnået. I sådan hen-
seende er beskæftigelsespolitikken stort set nyttesløs. Det store spørgsmål 
er jo så: Hvorfor bliver man så ved? 
 

 7



Dette er hovedspørgsmålet i denne bog, der indledes med et kapitel om 
grundtrækkene i beskæftigelsespolitikken i Danmark siden 1970’erne, som 
danner en forståelsesramme til det efterfølgende kapitel om aktiveringens 
effekter og kapitel 3, hvor vi diskuterer, hvorfor aktiveringen blev etable-
ret, og hvorfor den fortsat forbliver en væsentlig del af beskæftigelsespoli-
tikken til trods for, at effekterne er ret tvivlsomme. 
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2 Beskæftigelsespolitikkens udvikling 

2.1 Beskæftigelsespolitikkens sammenhænge 
Beskæftigelsespolitikken – eller arbejdsmarkedspolitikken, som den blev 
kaldt før 2001 – har primært taget form siden omkring midten af 
1950’erne og i særdeleshed i 1960’erne. Inden da var hovedelementerne – 
konfliktløsning, arbejdsløshedsforsikring og offentlige 
beskæftigelsesarbejder – anset som en del af socialpolitikken, men stærkt 
inspireret af udviklingen i Sverige blev der også i Danmark udviklet en 
såkaldt aktiv arbejdsmarkedspolitik, der skulle understøtte velfærdsstatens 
generelle økonomisk-politiske målsætninger. 
 
Den svenske Rehn-Meidner model (Hedborg og Meidner, 1984) byggede 
på en keynesiansk variant, der ikke accepterede inflation og ideen om, at 
lønmodtagere i første omgang slog sig til tåls med nominelle lønstigninger 
(’pengeillusionen’), og den var betydeligt mere ambitiøs og interventionis-
tisk end den danske. I Sverige fremmede man direkte centrale lønforhand-
linger og solidarisk lønpolitik. De virksomheder, der ikke var 
konkurrencedygtige under disse betingelser, måtte bukke under. Lønnen 
var dermed ikke en vigtig konkurrenceparameter for virksomhederne, som 
fik et større incitament til at investere i ny teknologi. Ved afskedigelser og 
virksomhedslukninger trådte staten til med en udviklet regional- og 
erhvervspolitik kombineret med uddannelse og omskoling af 
arbejdskraften og en relativ høj erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i 
tilfælde af arbejdsløshed. 
 
Den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark satsede udelukkende på ind-
satser rettet mod udbudssiden, altså tilpasning af arbejdskraften, så den 
matchede de geografiske og kvalifikatoriske ubalancer. Dette skete først 
og fremmest gennem en reform af arbejdsmarkeds- og 
erhvervsuddannelserne (det sidste dog først i 1970’erne) og gennem en 
reform af arbejdsanvisningen i løbet af 1960’erne. Arbejdsanvisningen 
blev til et såkaldt ’statsligt enhedssystem’, hvor anvisningen af arbejde 
blev frataget kommunerne og arbejdsløshedskasserne. 
Arbejdsløshedsforsikringen var i flere år ved at blive lagt ind under den 
pågående reform af socialpolitikken (den senere Bistandslov), men 
resultatet blev en fastholdelse af den frivillige forsikring gennem 
medlemskab af arbejdsløshedskasser, som havde eksisteret siden 1907. 
Niveauet for arbejdsløshedsdagpenge blev dog hævet betragteligt, ligesom 
finansieringen blev omlagt, så de marginale merudgifter ved høj ar-
bejdsløshed blev afholdt af staten gennem skatteindtægter og altså ikke 
medlemmernes og arbejdsgivernes bidrag. 
 
Disse træk i arbejdsmarkedspolitikken understøtter således de væsentligste 
økonomisk-politiske målsætninger, nemlig økonomisk vækst, begrænsning 
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af inflation, øget beskæftigelse og en vis social omfordeling. Det vigtigste 
instrument til konjunkturregulering var dog den keynesiansk inspirerede 
finanspolitik, hvor den effektive efterspørgsel kunne stimuleres i perioder 
med arbejdsløshed og begrænses i perioder med fuld beskæftigelse. 
 
Denne sammenhæng dannede grundlag for den samlede beskæftigelses-
politik frem til 1980’erne, hvor keynesianismen i Danmark – i lighed med 
alle andre udviklede kapitalistiske lande – blev erstattet af monetaristiske 
principper. Allerede i starten af 1970’erne blev keynesianismen erklæret 
for utidssvarende, idet konjunkturomslaget, ’Oliekrisen’, medførte 
stagflation, altså tilstedeværelsen af økonomisk stagnation og inflation 
samtidig. Staten kunne således ikke pumpe flere penge ud i økonomien 
uden, at der ville opstå en meget høj inflation – og tilsyneladende uden at 
dette hjalp på den økonomiske vækst og beskæftigelsen. Økonomernes 
svar var monetarismen, som fornægtede finanspolitikken som 
konjunkturudligningsinstrument og anbefalede, at staten blot skulle sikre 
en lav inflation gennem penge- og rentepolitikken. Så skulle markedet nok 
sørge for den nødvendige økonomiske vækst med deraf følgende 
tilstrækkelig beskæftigelse. 
 
Politisk set blev dette program først gennemført med Margaret Thatchers 
magtovertagelse i Storbritannien i 1979. Senere overtog Ronald Reagan 
præsidentposten i USA med nogenlunde samme program, og i Danmark 
afløste den borgerlige firkløverregering Anker Jørgensens 
socialdemokratiske regering i 1982. I løbet af 1980’erne blev de offentlige 
udgifter stærkt beskåret, og dyrtidsreguleringen afskaffet, og med 
vedtagelsen af ’det indre marked’ og etableringen af fælles økonomisk 
politik i Europa (Maastricht 1992) var monetarismen blevet det 
dominerende makroøkonomiske dogme. I Danmark havde alle politiske 
partier med undtagelse af SF og Enhedslisten tilsluttet sig disse 
nyliberalistiske principper ligesom fagbevægelsen med underskrivelsen af 
’Fælleserklæringen’ mellem regeringen, arbejdsgiverorganisationerne og 
fagforeningerne i 1987 havde accepteret det nye grundlag for 
samfundsøkonomien. 
 
Grundlaget for økonomisk vækst og beskæftigelse er hermed udelukkende 
konkurrenceevnen, som opnås gennem rationaliseringer og 
effektiviseringer af produktionen sammen med reduktion af 
omkostningerne, herunder først og fremmest lønnen, til et 
konkurrencedygtigt niveau. Samtidigt kommer der mere fokus på de 
strukturregulerende politikker, herunder arbejdsmarkedspolitikken, hvor 
det gælder om at opnå den mest effektive allokering af ressourcerne – helst 
til de lavest mulige omkostninger.  
 
Selvom de grundlæggende principper og strukturer for arbejdsmarkeds-
politikken blev fastlagt for 40-50 år siden, er der hele tiden blevet foretaget 
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justeringer og ændringer både i de institutionelle og organisatoriske 
forhold og i det regelsæt, der styrer arbejdsformidlingen, 
arbejdsløshedsforsikringen og aktiveringen af de arbejdsløse. I grove træk 
har ændringerne siden 1979 fulgt en nogenlunde fast kurs kendetegnet ved 
en forringelse af arbejdsløshedsforsikringen og en øget vægtning af 
aktivering af de arbejdsløse. På det organisatorisk-institutionelle område 
har arbejdsformidlingen i stigende grad mistet betydning, dels i form af en 
øget inddragelse af arbejdsløshedskasserne og en liberalisering af 
formidlingen af arbejdskraft, og i de senere år en inddragelse af såkaldte 
’anden aktør’ til udførelse af en række funktioner i administrationen og 
udførelsen af beskæftigelseslovgivningen ligesom kommunerne specielt 
med strukturreformen fra 2007 fik en markant mere betydningsfuld rolle. 
 
 
2.2 Hovedtræk i beskæftigelsespolitikken 
Beskæftigelsespolitikken er således under konstant forandring under 
indtryk af de økonomiske og politiske omskiftelser i samfundet. I det 
følgende vil vi skitsere de vigtigste udviklingslinjer i det seneste 30 års 
beskæftigelsespolitik. 

2.2.1 Arbejdsløshed som samfundets ansvar 
De væsentligste elementer i 1960’ernes lovrevision var etableringen af et 
nyt finansieringssystem for arbejdsløshedsforsikringen, al arbejdsformid-
ling overgik til et 'statsligt enhedssystem', et nyt korporativt system med 
14 arbejdsmarkedsnævn, og satserne for arbejdsløshedsdagpenge blev 
forhøjet til 80 % individuelt (forhøjet til 90 % i 1972) og 90 % generelt 
maksimum. De borgerlige partier og DA havde oprindeligt ønsket, at 
reformen af arbejdsløshedsforsikringen blev lagt ind under den daværende 
Socialreformkommissions arbejde med det sigte at afskaffe a-
kassesystemet, men dette blev afværget gennem et kompliceret net af 
kompromiser i en række kommissioner og mellem de politiske partier, der 
resulterede i det endelige resultat (Lind, 1985). 
 
Udgangspunktet for lovrevisionen var etableringen af en aktiv arbejdsmar-
kedspolitik, der kunne understøtte målsætningerne i den generelle økono-
miske politik gennem forbedrede institutionelle muligheder for at fremme 
den faglige og geografiske mobilitet mellem delmarkederne på arbejds-
markedet, hvormed inflation og arbejdsløshed kunne begrænses. Reformen 
kan dermed ses som udtryk for en øget satsning på statslige interventioner 
i en højkonjunkturperiode. 
 
Væksten i arbejdsløsheden fra 1974 og frem blev betragtet som et forbi-
gående fænomen, og frem til 1979 var de mest markante tendenser og nye 
initiativer i lovgivningen, at de arbejdsløses adgang til dagpenge blev lem-
pet, dagpengeniveauet blev bevaret i forhold til løn og inflation, a-kasserne 
fik deres ret til arbejdsformidling tilbage (parallelformidlingen). Videre 
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blev der etableret beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for unge, 
ligesom der i tilknytning til arbejdsløshedsforsikringen blev etableret en 
jobtilbudsordning for langtidsarbejdsløse og en efterlønsordning for 60-
årige og derover. 
 
Alt i alt ændringer, der byggede på en antagelse om, at de sociale 
problemer som følge af arbejdsløshed skulle begrænses, fordi 
arbejdsløsheden er samfundsskabt og den enkelte arbejdsløse uden skyld i 
sin situation. Dette skal dog ikke forstås således, at der var udbredt 
enighed om alle spørgsmål. Det var eksempelvis stadigvæk DA’s 
opfattelse, at arbejdsløshedsforsikringen skulle gøres obligatorisk i et 
enstrenget socialt system (Lind 1985:97), hvorved fagforeningerne ville 
miste en del medlemmer, og LO var stærkt kritisk over for 
jobtilbudsordningen, fordi den medførte en udhuling af ar-
bejdsløshedsforsikringen. Netop DA’s konstante modvilje mod a-kassesy-
stemet tvang LO ud i en position, hvor man hele tiden skulle forsvare sy-
stemets legitimitet, og dette blev selvsagt gjort vanskeligere, når en 
stigende del af dagpengemodtagerne kunne formodes strengt taget ikke at 
kunne opfylde rådighedskravene i dagpengeretten. 
 
Dette var også baggrunden for, at bortfaldet af dagpengeretten efter 2½ års 
ledighed (26-ugers reglen) ikke blev ophævet i denne periode. En fjernelse 
af denne regel ville simpelthen udviske forskellen mellem arbejdsløsheds-
forsikringen og sociallovgivningen. I stedet blev løsningen på problemet 
med langtidsarbejdsløsheden en jobtilbudsordning, som formelt kvalifice-
rede de langtidsarbejdsløse til en ny 2½-års periode på dagpenge. 
 
Efterlønsordningen, som blev gennemført i 1979 for at give plads til de 
mange arbejdsløse unge, blev i starten mødt med en del kritik, fordi den 
medførte, at en del ældre blev presset ud af arbejdsmarkedet, men det viste 
sig senere, at den blev en væsentlig attraktion for arbejdsløshedsforsikrin-
gen, fordi den, efter nogle justeringer, sikrede en nogenlunde anstændig 
exit fra arbejdsmarkedet. 
 
Indsatsen mod ungdomsarbejdsløsheden blev først og fremmest set som en 
nødvendighed, fordi problemet hurtigt voksede sig meget stort, og i 
1970’erne blev det ikke anset som kontroversielt, at unge kunne 
kvalificere sig til a-kassemedlemskab gennem ophold på et kommunalt 
beskæftigelsesprojekt. Snarere var det en velegnet mulighed for at komme 
ind i a-kassesystemet med dets større muligheder for at give de unge 
adgang til det ordinære arbejdsmarked. 

2.2.2 Velfærdsstaten i krise 
Hen imod slutningen af 1970’erne viste der sig tegn på, at arbejdsløsheds-
politikken ikke kunne fortsætte i dette spor. For det første var både in-
flationen, underskuddet på de offentlige finanser og betalingsbalancen sta-
digt voksende. Økonomer og politikere begyndte at stille spørgsmål om, 
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hvornår og hvordan konkurrenceevnen kunne forbedres, og den stigende 
gældsætning standses. Med en permanent høj arbejdsløshed måtte først og 
fremmest de offentlige udgifter begrænses. For det andet mindskedes for-
ståelsen for, at de arbejdsløse generelt var uden skyld i deres situation. 
Specielt arbejdsgiverne og de borgerlige partier hævdede i stigende grad, 
at en række arbejdsløse ikke 'reelt stod til rådighed for arbejdsmarkedet’. 
De, i et internationalt perspektiv, relativt høje dagpengesatser og den i 
realiteten tidsmæssigt ubegrænsede adgang til at forblive i a-kassen 
antoges at medføre, at et stort antal arbejdsløse blev tiltrukket af 
arbejdsløshedsforsikringen for at kunne hæve støtte uden at risikere at 
blive sat i arbejde (Lind, 1985). 
 
For det tredje startede DA i 1978 et frontalangreb på arbejdsformidlingen 
og et bagholdsangreb på arbejdsløshedsforsikringen ved at lancere deres 
paradoksrapporter (DA, 1978 og 1979), hvori det blev hævdet, at virksom-
hederne ikke kunne få den arbejdskraft, de havde behov for. I en periode 
med høj arbejdsløshed kan dette synes overraskende, og DA mente, at det 
skyldtes, at arbejdsformidlingen ikke fungerede tilfredsstillende, at rådig-
hedsreglerne ikke blev håndhævet, og at dagpengene var for høje i forhold 
til lønnen. 
 
Denne 'paradoksdebat' ebbede efterhånden ud i løbet af 1980-81, men den 
dannede en væsentlig baggrund for de stramninger i rådighedskravet og 
begrænsningerne i adgangen til dagpenge, der fandt sted i 1979 og 1980. 
Dette gik først og fremmest ud over de unge og de deltidsbeskæftigede, 
medens 'kernegruppen' slap med en mindre nedsættelse af dagpengesatser-
ne, der også indledtes i 1979. Disse forringelser af arbejdsløshedsforsik-
ringen fandt sted under mottoet 'begrænsning af utilsigtet brug af dagpen-
gene' og markerede, at opfattelsen af arbejdsløsheden havde skiftet karak-
ter. De arbejdsløse var ikke mere uskyldige ofre for arbejdsløshed, men 
potentielle misbrugere af det sociale system. 
 
Arbejdsformidlingen var kommet i søgelyset som et mangelfuldt system, 
selvom hverken DA’s eller Arbejdsdirektoratets paradoksrapporter havde 
kunnet påvise noget afgørende problem med hverken dagpengeniveau eller 
arbejdsformidlingens mangelfuldhed. I 1981-82 gav kritikken anledning 
til, at Arbejdsdirektoratet selv erklærede, at de mange særforanstaltninger 
for unge og langtidsledige gjorde det vanskeligt for AF at betjene det 
ordinære arbejdsmarked. Denne 'målsætningsdebat' blev understøttet af 
DA, som i stigende grad betragtede jobtilbudsordningen som nyttesløs i 
den forstand, at der ikke fandt en egentlig genoptræning af langtidsledige 
sted: Ordningens væsentligste funktion var at sikre en genoptjening af 
dagpengeretten. 
 
De socialdemokratiske regeringer havde bl.a. legitimeret deres forringelser 
af arbejdsløshedsforsikringen siden sommeren 1979 med en øget satsning 
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på aktivering af de arbejdsløse gennem en fremrykning af jobtilbudstids-
punktet og ikke mindst den ambitiøse jobskabelsesordning fra 1982, hvor 
tilskuddet til beskæftigelse fulgte jobbet og ikke den arbejdsløse. Denne 
strategi blev støttet af fagbevægelsen, som så den som en løsning på 
dilemmaet mellem at hjælpe de langtidsarbejdsløse medlemmer og bevare 
et troværdigt forsikringssystem med et acceptabelt dagpengeniveau. 
 

2.2.3 Liberalisme og markedsstyring vinder frem 
Den borgerlige firkløverregering, der tiltrådte sidst på sommeren 1982, 
kombinerede i stedet sænkningen af dagpengeniveauet og 
begrænsningerne i adgangen til dagpenge med nedskæringer i de 
beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og øget vægt på uddannelse til 
både langtidsledige og unge. Jobskabelsesordningen blev således afskaffet 
i 1984-85. Det primære formål for skiftende borgerlige regeringer var at få 
begrænset inflationen og beskåret de offentlige budgetter. Da 
beskæftigelsen begyndte at stige i midten af 1980’erne, så denne strategi 
ud til at skulle lykkes så godt (faldende arbejdsløshed), at dagsordenen 
blev sat om at få ændret på de grundlæggende strukturer i 
arbejdsløshedsforsikringen ud fra argumentationen om, at systemet 
forårsagede 'flaskehalse’ og strukturproblemer på arbejdsmarkedet. 
(Arbejdsministeriet et al., 1989). 
 
Den liberalistiske strategi om at styrke markedskræfterne kan naturligvis 
mest effektivt realiseres gennem en markant forringelse af arbejdsløsheds-
forsikringen, hvorved lønniveauet kan sænkes, og løndifferentieringen 
øges. Hvis ikke dette kan gennemføres, kan en finansieringsreform af 
arbejdsløshedsforsikringen have lignende konsekvenser. I korthed antoges 
det, at kombinationen af høje dagpengesatser til de lavest lønnede og mest 
arbejdsløshedsudsatte grupper sammen med en statslig finansiering af 60-
70 % af dagpengeudgifterne medførte for høje lønninger for disse grupper, 
hvorved det ikke kunne betale sig for arbejdsgiverne at beskæftige dem. 
Ved enten at forringe dagpengeniveauet eller pålægge disse grupper større 
egenfinansiering af udgifterne ville en del af strukturarbejdsløsheden 
kunne undgås.  
 
Det første var politisk vanskeligere at få gennemført end det sidste, og ud 
over økonomers anbefalinger – specielt økonomer med tilknytning til Fi-
nansministeriet og Det Økonomiske Råd (Albæk et al., 1992) – blev der i 
begyndelsen af 1990’erne gennemført nogle vigtige kommissionsarbejder 
(Udredningsudvalget 1992 (Zeuthen-udvalget); Socialkommissionen 
1992), hvor en finansieringsreform af arbejdsløshedsforsikringen stod på 
dagsordenen. Modstanden mod en sådan reform viste sig imidlertid – og 
indtil videre – at være for stor, idet den vil medføre kraftige forandringer i 
hele det politiske og organisatoriske system inden for reguleringen af 
arbejdsmarkedet i Danmark, men måske primært fordi den større 
lønspredning, som er det tilsigtede resultat af en sådan reform, af flere 
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politiske partier og af brede grupper i befolkningen blev betragtet som 
uretfærdigt og uacceptabelt. 
 
Arbejdsløshedens vækst i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 
1990’erne var naturligvis også en væsentlig begrundelse for planerne om 
en sådan finansieringsreform, fordi udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge 
blev en stigende belastning på de offentlige budgetter. Vægten på at 
integrere uddannelseselementer i arbejdsløshedspolitikken kan også delvist 
begrundes med besparelseshensyn, og de borgerlige regeringer kom da 
også med nye initiativer i denne retning med denne begrundelse. Hyppigst 
har argumentationen imidlertid været bestræbelser på at øge 
arbejdskraftens kvalitet og for at give den enkelte mulighed for at forbedre 
sin situation på arbejdsmarkedet. Der blev også i denne periode sat en 
maksimumgrænse på timelønnen ved arbejdstilbud, gjort op med den i 
princippet vedblivende mulighed til at genoptjene retten til dagpenge ved 
arbejds- og uddannelsestilbud samtidig med, at der blev etableret en 
uddannelsesorlovsordning finansieret over dagpengesystemet. I det hele 
taget vandt en aktivering af de arbejdsløse – først og fremmest gennem 
uddannelse – mere og mere frem som en grundlæggende strategi i 
slutningen af 1980’erne. 
 
Bortset fra de første år under borgerlige regeringer (1982-1993), hvor 
sænkningen af dagpengesatserne, begrænsningen af adgangen til dagpenge 
og nedtoningen af aktiveringen var mest markant, slap fagbevægelsen ud 
af 10 års borgerlige regeringer med arbejdsløshedsforsikringen intakt, og 
fagforeningerne fik derudover mulighed for selv at drive 
arbejdsformidling, da denne blev liberaliseret i 1989. Dertil kommer, at 
efterlønnen blev bevaret som et attraktivt supplement til 
arbejdsløshedsforsikringen, og den var endda blevet udvidet med 
overgangsydelsen, som gav ret til efterløn fra en alder af 55 år. DA var 
naturligvis en af hovedaktørerne bag forsøget på at ændre finansieringen af 
dagpengesystemet og en kraftig fortaler for bekæmpelsen af 
strukturproblemerne gennem liberalistiske tiltag, men måtte erkende, 
sammen med de øvrige borgerlige kræfter, at tiden åbenbart endnu ikke 
var moden til radikale forandringer. 

2.2.4 Arbejdsløshedskurven knækker og aktiveringspolitikken 
vinder frem 

Bekæmpelse af den høje arbejdsløshed stod sammen med en skattereform 
øverst på dagsordenen for den socialdemokratisk ledede regering, der kom 
til magten i januar 1993. I arbejdsmarkedsreformen, som trådte i kraft 
1994, var de vigtigste elementer en finansieringsreform, en styringsreform, 
en aktiveringsreform, en dagpengereform og en udvidelse af 
tilbagetræknings- og orlovsmulighederne. Finansieringsreformen 
introducerede arbejdsmarkedsbidraget og fik sat en stopper for debatten 
om at anvende finansieringen af arbejdsløshedsforsikringen i bekæmpelsen 
af strukturarbejdsløsheden. Styringsreformen decentraliserede arbejds- 
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markedspolitikken yderligere og gav mere indflydelse til parterne på 
arbejdsmarkedet. 
 
Aktiveringsreformen indvarslede en mere individuel tilrettelæggelse af de 
arbejdsløses aktiveringsforløb, men indeholdt derudover ikke markant nye 
tiltag. Det nye var sammentænkningen af rettigheder og pligter for de ar-
bejdsløse i den 7-9 årige periode, de kunne modtage arbejdsløshedsdag-
penge. Kombineret med dagpengereformen, som fjernede retten til at 
optjene dagpengeret under aktivering, var der hermed institutionaliseret et 
system, der skulle forbedre mulighederne for de (langtids)arbejdsløse for 
at finde ordinær beskæftigelse gennem hensyntagen til personens og 
arbejdsmarkedets ønsker og behov. På kontanthjælpsområdet blev det 
bestemt, at modtagere af kontanthjælp uden andre problemer end 
arbejdsløshed skulle aktiveres inden for 6 måneder, og i 1994 lanceredes 
kampagnen om virksomhedernes sociale ansvar ’Det angår os alle’. 
 
Arbejdsløsheden blev også søgt reduceret gennem en udvidelse af over-
gangsydelsen til at omfatte 50-54 årige, samt ikke mindst gennem forbed-
ringen af orlovsordningerne. Specielt de sidstnævnte blev meget populære, 
og i løbet af 1993-94 blev der startet en bølge af ideer og debat om for-
deling af arbejdet i samfundet. Dels 'skraldemandsmodeller', hvor arbejds-
løse blev trukket i beskæftigelse gennem rotationsordninger, dels en 
fornyet debat om indførelse af en borgerløn (Christensen 1994; Loftager, 
1994). 
 
Regeringens satsning på en bekæmpelse af arbejdsløsheden viste sig 
hurtigt at skulle medføre problemer for dette ambitiøse projekt. Da 
arbejdsløsheden ikke viste tegn til at falde, og da dette truede regeringens 
omdømme, så regeringen – især med udsigten til et forestående 
folketingsvalg – sig nødsaget til at skubbe på. Resultatet af 'hyrdebreve' 
(allerede fra april 1994) og andre administrative tiltag blev, at både 
decentraliseringen og de ambitiøse ideer med handlingsplaner og de 
individuelt tilpassede forløb blev rendt over ende med det resultat, at 
kvaliteten i aktiveringen blev forringet og systemet – både a-kasser og AF 
– kom under alvorligt pres for at producere tal, der kunne indikere, at 
arbejdsmarkedsreformen var virkningsfuld. 
 
Da faldet i arbejdsløsheden så endelig begyndte at vise sig senere i 1994, 
begyndte frygten for flaskehalsene hurtigt at vende tilbage. Det var især 
manglen på sygeplejersker, der fik de bekymrede miner frem. Svaret var i 
første omgang i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i december 
1994 at reducere tilgangen til børnepasnings- og sabbatorlov blandt andet 
gennem en nedsættelse af ydelserne fra 80 til 70 % af den maksimale dag-
pengesats, fremrykke aktiveringen med 1 år og stramme 
rådighedsreglerne. Dette 'serviceeftersyn' blev et år senere fulgt op med 
mere markante ændringer, nemlig hævelse af alderskravet fra 16 til 18 år, 
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beskæftigelseskravet øget fra 26 til 52 uger, nedsættelse af 
ydelsesperioden fra 7 til 5 år, afskaffelse af overgangsydelsen, halvering af 
dagpengesatsen for unge efter 6 måneders ledighed, begrænsning af 
lediges adgang til uddannelsesorlov og stramning af rådighedsreglerne. 
 
Baggrunden for disse ændringer var angiveligt også frygten for mangel på 
arbejdskraft som følge af den faldende arbejdsløshed. Specielt var det 
anset for kritisk, at efterløns- og overgangsordningerne havde meget stor 
tilgang. Antallet af personer på overgangsydelse mere end tredobledes 
således fra 1994 (12.000 personer) til 1995 (43.000 personer). 
 
I 1997 blev rådighedsreglerne yderligere strammet, reglerne om tilskud til 
ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne (50/50-ordningen) blev æn-
dret til ’fleksjob’ (for yderligere at fremme fastholdelse og integration på 
arbejdsmarkedet, jfr. kapitel 3), og lediges adgang til uddannelsesorlov 
blev begrænset. Som et resultat af trepartsforhandlingerne i 1998 blev 
ydelsesperioden nedsat til 4 år, lediges adgang til uddannelsesorlov 
begrænset, indsatsen for at få unge i beskæftigelse eller uddannelse blev 
strammet op, og efterfølgende blev efterlønsordningen forringet. Alt 
sammen ændringer, der af regeringen er blevet begrundet med frygten for 
en fremtidig mangel på arbejdskraft – specielt set i lyset af nogle markante 
demografiske ændringer i form af færre unge og flere ældre. 
 
I første omgang har disse ændringer siden 1994 fundet sted uden større 
modstand fra fagbevægelsen. Undtagelser er både dagpengestramningerne 
i 1998, hvor LO i øvrigt selv foreslog en sænkning fra 5 til 4 år, og 
forringelsen af efterlønsordningen. Revolten kom i begge tilfælde fra 
baglandet i SiD (det nuværende 3F) og pressede i første omgang forbundet 
og i anden omgang LO til at modificere deres opbakning til ændringerne. 
Kun en alvorlig krise i vælgeropbakningen til Socialdemokratiet fik 
fagbevægelsen til at indstille kritikken. Specielt forringelserne i 
efterlønnen kan med rette betragtes som en forgriben sig mod “arvesølvet” 
inden for fagbevægelsen, især da SiD brystede sig af at have spillet en 
afgørende rolle i ordningens etablering 20 år tidligere. 
 
De vigtigste ændringer frem til regeringsskiftet i 2001 var en udvidelse af 
fleksjobordningen, afskaffelse af aktiveringspligten for 58-59 årige, etable-
ring af de såkaldte servicejob til beskæftigelse af over 48-årige 
arbejdsløse, reduktion af medlemskontingentet for 
arbejdsløshedsforsikringen med 700 kr. om året, strengere rådighedskrav 
og bedre visitation af de arbejdsløse. Bistandsloven bliver afskaffet i 1998 
og erstattet med loven om aktiv socialpolitik og serviceloven. 
 
Med disse ændringer fremtræder perioden 1995-2001 som den periode, 
hvor der udover den øgede satsning på aktivering, har fundet flest 
forringelser sted i de arbejdsløses vilkår siden 1960’erne. Afskaffelsen af 
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genoptjeningsretten under aktivering i 1994 kombineret med den 
efterfølgende halvering af ydelsesperioden, har drastisk ændret de 
langtidsarbejdsløses forsørgelsesbetingelser, og kombineret med 
aktiveringspligten, der virkeliggøres i stort set virkningsløse 
foranstaltninger, hvad angår ordinær beskæftigelse eller uddannelse 
(Arbejdsmarkedsstyrelsen 1999), har som de mest iøjnefaldende resultater, 
at langtidsarbejdsløse i stigende grad mister dagpengeret og overføres til 
det sociale system, og at arbejdsstyrken disciplineres gennem 
aktiveringsindsatsen. Da Arbejdsministeriet i 2000 opsummerede 
aktiveringsindsatsen, var det med en tydelig fokusering på den såkaldte 
’motivationseffekt’: Arbejdsløse, der nærmede sig aktiveringstidspunktet, 
sørgede selv for at finde et arbejde for at undgå at blive aktiveret. Den 
mest markante effekt af aktivering er altså en disciplinering af de 
arbejdsløse (Arbejdsministeriet 2000). Og hermed naturligvis også en dis-
ciplinering af resten af arbejdsstyrken. Sørg for enhver pris for ikke at 
blive arbejdsløs, for så risikerer du at blive aktiveret. Så er det bedre at 
finde sig i forringede arbejdsforhold og mindre i løn i det arbejde, du har 
eller kan få. 

2.2.5 Øget aktivering og privatisering af beskæftigelsespolitikken 
Den borgerlige regering, der kom til magten i 2001, udformede i god libe-
ralistisk ånd en såkaldt ’frihedspakke’, som dog kun er blevet delvist gen-
nemført (deltidsindgrebet). Forbuddet mod eksklusivaftaler og forslaget 
om etablering af en statslig a-kasse uden faggrænser blev ikke støttet af 
Dansk Folkeparti. Derimod fik regeringen bred opbakning til sit program 
om ’Flere i arbejde’, og sammen med strukturreformen med ikrafttræden 
1. januar 2007 tegner der sig et billede af en beskæftigelsespolitik, der 
kommer til at se anderledes ud i fremtiden. 
 
Målet med ’Flere i arbejde’, som blev vedtaget i sommeren 2002, var at 
øge beskæftigelsen med 87.000 personer inden år 2010. Det var 
regeringens tanke, at der skulle komme 20.000 flere i beskæftigelse ved at 
nedbringe ledigheden og resten ved at øge arbejdsstyrken.  
 
Regeringens begrundelse for reformen var, at for mange blev aktiveret i 
nyttesløse projekter og uddannelsesordninger uden at opnå ordinær 
beskæftigelse. Derfor skulle individet sættes i centrum og indsatsen tage 
udgangspunkt i den enkeltes behov og ikke i, hvorvidt den enkelte er 
forsikret eller ej. Et væsentligt element i reformen var derfor at ligestille 
indsatsen for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Reformens 
grundlæggende idé var, at det handler om, at den enkelte (ledige) skal 
rustes og motiveres til at søge og opnå beskæftigelse på det ordinære 
arbejdsmarked. Det skal kunne betale sig at arbejde. Det skal samtidig 
sikres, at alle ledige står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet. Og endelig 
handler det om den kortest mulige vej til beskæftigelse. 
 

 18 



’Flere i arbejde’ indeholdt etableringen af et enstrenget arbejdsmarkedssy-
stem, en liberalisering af arbejdsformidlingen mv. – andre aktører blev 
inddraget i beskæftigelsesindsatsen, en forenkling af redskaberne i aktive-
ringsindsatsen – fra 32 ordninger til 3, nemlig vejledning/opkvalificering, 
virksomhedspraktik og løntilskud samt ændring i rådighedsregler og sank-
tioner – det skal kunne betale sig at arbejde. 
 
Det enstrengede system handlede primært om, at kommunerne skal servi-
cere ledige kontanthjælpsmodtagere efter samme principper som AF. Det 
betyder, at ledige uanset forsørgelsesgrundlag får samme rettigheder og 
pligter, og at kommuner og AF skal styrke samarbejdet. Reformen indebar 
desuden, at andre aktører skulle inddrages i beskæftigelsesindsatsen bl.a. 
ved, at en række af AF’s ydelser skulle udliciteres. I første omgang blev 
AF-regionernes kontaktforløb for udvalgte ledige udbudt i licitation. Der-
efter skulle flere elementer af indsatsen for de ledige efterhånden udlicite-
res. Et vigtigt element i denne udlicitering var, at øvrige aktører skulle re-
sultataflønnes. 
 
Afskaffelsen af de tidligere 32 ordninger og redskaber og indførelsen af de 
tre tilbud indeholdt i virkeligheden ikke så meget nyt, men er snarere en 
samling af de hidtidige redskaber i tre overordnede redskabsgrupper. Hen-
sigten var at pointere nødvendigheden af at placere de ledige i ’rigtigt’ ar-
bejde frem for i diverse aktiverings- og uddannelsesprojekter. Samtidig 
blev uddannelse og kompetencegivende opkvalificering kraftigt nedtonet.  
 
En vigtig ændring i denne forbindelse er, at kravene om ekstraordinært ar-
bejde i tilfælde af aktivering blev fjernet således, at ledige ansat med løn-
tilskud fremover må lave al slags arbejde. Argumentet for at fjerne disse 
restriktioner er, at det vil forbedre lediges muligheder for at opnå fodfæste 
på arbejdsmarkedet. Det er heller ikke længere et krav, at medarbejderre-
præsentanter skal give tilsagn i forbindelse med ansættelse af ledige med 
løntilskud. Det er alene et krav, at tillidsrepræsentanten er blevet informe-
ret og har talt med ledelsen.  
 
Rådighedsforpligtelsen blev også strammet med reformen. Personer, der 
takker nej til et tilbud, selv siger op eller stopper i en uddannelse får tre 
ugers karantæne. I den periode får dagpengemodtageren ingen dagpenge, 
og kontanthjælpsmodtageren får ydelsen reduceret med 1/3. Afslår en per-
son anden gang inden for en 12 mdrs. periode, stilles der krav om 300 ti-
mers ordinært arbejde inden for 10 uger. Indtil kravet er opfyldt modtager 
dagpengemodtageren ingen dagpenge, og kontanthjælpsmodtageren får sin 
ydelse reduceret med 1/3.  
 
For at sikre sig, at der er et økonomisk incitament for alle grupper til at ar-
bejde, blev kontanthjælpen til ægtepar reduceret til hhv. 80 og 60 % efter 6 
måneder. Dimittenders mulighed for at optjene ret til fulde dagpenge ved 
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at have fuldtidsarbejde i 3 mdr. inden for en given periode blev afskaffet. 
For udeboende kontanthjælpsmodtagere under 25 år uden børn, blev kon-
tanthjælpen reduceret efter 6 måneder således, at ydelsen svarede til ni-
veauet for statens uddannelsesstøtte (SU). Hensigten med nedjusteringen 
var at give unge et øget incitament til at tage en uddannelse.  
 
Endelig blev kravene til transporttid skærpet. Ledige skal herefter sige ja 
til job, selvom det medfører en samlet daglig transporttid på op til fire ti-
mer. For mellem- og højtuddannede blev der stillet krav om yderligere 
øget mobilitet ud over de 4 timer.  
 
Regeringens næste større ændringer blev aftalt i 2004 i forbindelse med 
strukturreformen, som blev vedtaget i løbet af 2005. Denne omfattende re-
form af den kommunale struktur indeholdt også en markant ændring af be-
skæftigelsespolitikkens administration. Arbejdsdelingen mellem 
kommuner og arbejdsformidlingen, hvor kommunerne tager sig af de ikke-
forsikrede ledige, og arbejdsformidlingen tager sig af de forsikrede, var 
allerede efter vedtagelsen af ’Flere i arbejde’ i 2002 under forandring, og 
med strukturreformen tages endnu et skridt i retning af en sammenlægning 
af de to systemers arbejdsopgaver i beskæftigelsespolitikken. Fra 1. januar 
2007 blev der oprettet lokale jobcentre, som skal stå for 
beskæftigelsesindsatsen for alle borgere og virksomheder under mottoet 
’En indgang for alle’. Jobcentrene er i første omgang en 
samarbejdsinstitution for kommunerne og arbejdsformidlingen, men i 14 
kommuner er der blevet oprettet såkaldte ’pilotjobcentre’, hvor 
beskæftigelsespolitikkens administration helt underlægges kommunen. På 
det regionale plan er der i stedet for de tidligere amtsinddelte regioner 
oprettet 4 beskæftigelsesregioner. 
 
I 2005 lancerede regeringen en forstærket indsats hovedsageligt rettet mod 
integration af indvandrere på arbejdsmarkedet. Ud over nogle ekstra bevil-
linger til kommunerne og en mængde specifikke initiativer til øget integra-
tion indeholdt aftalen med Dansk Folkeparti også en sænkning af kontant-
hjælpen til ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp, og hvor den ene 
ikke har haft ordinær beskæftigelse i 300 timer over en periode på to år. I 
sådanne tilfælde betragtes den pågældende for ikke reelt stående til rådig-
hed for arbejdsmarkedet, hvorfor kontanthjælpen bortfalder. 
 
Den længe ventede og debatterede ’Velfærdsreform’ blev omsider 
vedtaget i 2006. Allerede ved sin tiltrædelse i 2001 havde den borgerlige 
regering dekreteret, at specielt en pensionsreform var nødvendig, idet den 
faldende arbejdsløshed og ikke mindst den demografiske udvikling med 
relativt flere ældre nødvendiggjorde en justering af efterlønsordningen for 
at sikre den nødvendige arbejdskraft i fremtiden og for at kunne finansiere 
velfærdsstaten. Belært af Nyrup-regeringens reform af efterlønsordningen 
i 1999 – som formodentlig var stærkt medvirkende til socialdemokraternes 
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valgnederlag i 2001 – lagde statsministeren op til en forsigtig og langvarig 
strategi for at forberede befolkningen på de ændringer, der skulle til for at 
sikre den fortsatte velfærd. 
 
I 2003 nedsattes således en Velfærdskommission, som frem til december 
2005 udsendte fem rapporter om velfærdsstatens problemer. I dens afslut-
tende rapport fremlagde den 43 anbefalinger. Bl.a. om at få unge til at 
komme tidligere ud på arbejdsmarkedet, få ældre til at udsætte deres 
afgang, øgede incitamenter for arbejdsløse til at tage arbejde, incitamenter 
til immigranter for at komme i beskæftigelse samt sænkning af skatten for 
de mest velhavende og brugerbetaling i sundhedsvæsenet. De to 
sidstnævnte forslag blev straks undsagt af statsministeren, og i april 2006 
præsenterede regeringen sit bud på en velfærdsreform, som byggede dels 
på Velfærdskommissionens rapport, men også på resultaterne fra en 
trepartskommission om uddannelse og en rapport fra det såkaldte 
Globaliseringsråd. 
 
Det mest kontroversielle punkt var en ændring af efterlønnen. I 
regeringens forslag blev den gradvist udsat fra de daværende 60 år til 63 år 
i 2021, og pensionsalderen blev foreslået ændret fra 65 til 67 år i 2025. 
Efter omfattende forhandlinger blev Velfærdsreformen vedtaget i juni 
2006 af regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Socialdemokraterne. Efterlønsalderen blev gradvist udskudt til 62 år i 
2022 og pensionsalderen fra 65 til 67 år i 2027, og optjeningstiden blev sat 
op fra 25 til 30 år. Endvidere blev det aftalt, at hvis den gennemsnitlige 
levealder øges, skal efterlønsalderen og pensionsalderen øges tilsvarende. 
 
Udover dette indeholdt velfærdsreformen en række andre tiltag såsom in-
troduktion af såkaldte seniorjob til arbejdsløse over 55 år (reglen om at 
disse ikke kunne miste dagpengeretten før, efterlønsalderen blev 
afskaffet), strengere rådighedskrav for arbejdsløse, fremrykning af 
aktivering fra 12 til 9 måneders arbejdsløshed, øget vægt på uddannelse af 
arbejdsstyrken og forstærkede bestræbelser på at integrere immigranter på 
arbejdsmarkedet. 
 
 
2.3 Sammenfatning af beskæftigelsespolitikken 
I 1960’erne var økonomerne og politikerne sikre på, at de havde fundet 
løsningen på kapitalismens tilbagevendende kriser. Den lange periode med 
en stabil økonomisk vækst og fuld beskæftigelse var beviset på de 
keynesiansk inspirerede teoriers effektivitet og gav rum for markante 
reformer af arbejdsmarkedspolitikken. Med keynesianismens sammenbrud 
i starten af 1970’erne med afsæt i krisen forårsaget af kraftigt stigende 
oliepriser fastholdt skiftende danske regeringer frem til 1979 dog en 
beskæftigelsespolitik, der havde som udgangspunkt, at krisen var 
forbigående, og at arbejdsløsheden var samfundsskabt. Med Irankrisen og 
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’det andet olieprischok’ i 1981 var denne periode definitivt forbi. 
Arbejdsløsheden antog nye højder, og de borgerlige partier kom til 
regeringsmagten i 1982 og beholdt den til 1993. 
 
I disse godt og vel ti år blev hele grundlaget for beskæftigelsespolitikken 
lagt afgørende om. De nationale og relativt autonome makroøkonomiske 
strategier blev definitivt opgivet og i stedet tilpasset til de bindinger, som 
det økonomiske og politiske samarbejde i EU definerede. Denne strengt 
monetaristiske strategi dannede baggrund for den øgede satsning på 
aktiveringspolitikken, som fandt sted i løbet af 1990’erne – mest markant 
indvarslet med den arbejdsmarkedsreform, der trådte i kraft i 1994. 
 
Med undtagelse af perioden 2002-2004 har det vist sig, at denne strategi 
har været vellykket: Arbejdsløsheden blev reduceret fra over 12 % i 1994 
til under 4 % i 2007. En af hovedårsagerne har været en faldende rente 
med deraf øget privatforbrug og efterspørgsel, men også en forbedret 
konkurrenceevne som følge af meget moderate lønstigninger, som dog har 
sikret en svagt stigende realløn i hele perioden. Aktiveringspolitikken har 
også bidraget til denne udvikling. Måske ikke så meget ved at sikre, at 
flere kom i beskæftigelse som følge af opkvalificering og erhvervstræning, 
men i hvert fald som et godt middel til at disciplinere arbejdsstyrken til at 
stille moderate krav til arbejdsbetingelserne. 
 

Figur 1: Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed. 1981-2006.
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Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS). Danmarks Statistik 
 
Som en grov karakteristik kan man sige, at arbejdsmarkedspolitikken i 
Danmark bygger på et paradigme om, at konkurrenceevnen og 
beskæftigelsen skal sikres gennem en forbedring af arbejdskraftens, 
herunder de arbejdsløses, produktivitet (først og fremmest gennem 
uddannelse og kvalificering). Dette kan ses som et alternativ til en mere 
liberalistisk strategi, som sigter mod en sænkning af lønnen gennem en 
forøgelse af konkurrencen på markedet. Denne kvalificeringsstrategi 
præsenteres ofte i et meget positivt lys og er ledsaget af en bekymring om 
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mangel på arbejdskraft – enten aktuelt eller potentielt. Denne bekymring 
er, som det er fremgået ovenfor, ikke af ny dato, men er så at sige 
indbygget i diskursen om arbejdsmarkedspolitikken.  
 
Begreberne – paradoksproblemer, strukturproblemer og flaskehalsproble-
mer – og argumentationen har ændret sig gennem tiden, men problemerne 
er åbenbart de samme: Udbuddet af arbejdskraft er utilstrækkeligt til at 
dække købernes behov for billig arbejdskraft. Billig arbejdskraft kan fås, 
hvis konkurrencen på arbejdsmarkedet er stor, og det er den, hvis arbejds-
løsheden er høj og niveauet for og adgangen til arbejdsløshedsdagpenge er 
begrænset. En pulje af ledig arbejdskraft med højest mulig potentiel pro-
duktivitet har stor betydning for konkurrenceevnen – både for den enkelte 
virksomhed og for samfundsøkonomien. Derfor følges kvalificeringsstrate-
gien hånd i hånd med bestræbelser på at øge arbejdsudbuddet og konkur-
rencen på arbejdsmarkedet og af en tiltagende repressivitet i disciplinerin-
gen af de arbejdsløse.  
 
Med enkelte undtagelser har interessekonflikterne i arbejdsløshedspolitik-
ken siden 1960’erne fulgt et helt forventeligt mønster, hvor 
fagforeningerne og de socialistiske partier har søgt at begrænse 
konsekvenserne for de arbejdsløse, hvorved konkurrencen på 
arbejdsmarkedet ligeledes er blevet begrænset. På den anden side har 
arbejdsgiverorganisationer og borgerlige partier presset på for at øge 
konkurrencen ved at styrke det repressive tryk og det økonomiske 
incitament blandt de arbejdsløse til at søge arbejde. Som tendens er det 
arbejdsgivernes og de borgerlige partiers bestræbelser, der er slået 
igennem siden 1979 – også i perioder med Socialdemokraterne ved re-
geringsmagten. Vilkårene for arbejdsløse, specielt unge, ældre, deltidsbe-
skæftigede og langtidsarbejdsløse, er blevet væsentligt forringede. Logik-
ken synes klar: Jo større risiko for arbejdsløshed og jo længere tid arbejds-
løs, desto strengere rådighedskrav og mere intensiv aktivering, som 
kombineret med forkortelsen af ydelsesperioden konstituerer et system, 
der reelt ikke tilbyder de langtidsledige andet end rituelle handlinger i 
aktiveringens hellige navn og udskiller dem til det sociale system. 
 
Tabel 1. Udgifter til beskæftigelse og arbejdsløshed. 1994-2006. Løbende priser. 
Mia. kr. Kontanthjælp  A-dagpenge Aktive midler* AF mv. I alt 
1994 8,7 34,7 14,4 1,3 59,1 
1995 7,6 29,7 14,7 2,3 54,3 
1996 7,1 25,8 16,1 3 52 
1997 6,8 23,7 15,6 2,4 48,5 
1998 6,5 19,6 17,4 2,6 46,1 
1999 7,5 17,4 18,3 3,5 46,7 
2000 7,9 17,5 19,4 1,4 46,2 
2001 8 17,3 19,3 1,4 46 
2002 8,6 17,9 17,5 1,2 45,2 
2003 9 22,2 17,6 1,5 50,3 
2004 10,1 22,8 16,8 1,8 51,5 
2005 10,1 20,4 17 1,6 49,1 
2006 8,4 16 15,9 1,6 41,9 
Kilde: Statistiske Efterretninger. 
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Allerede fra begyndelsen af 1980erne blev intentionen om at gøre ’passive 
midler aktive’ introduceret, men bestræbelserne blev for alvor intensiveret 
efter arbejdsmarkedsreformen i 1994. Herefter var udgifterne til aktivering 
stigende frem til årtusindskiftet, men har siden været faldende – selv i 
løbende priser – og var i 2006 på niveau med 1994. Set i forhold til de 
’passive’ udgifter (kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge) har den 
’aktive’ del været relativt stigende, hvilket skyldes et fald i 
arbejdsløsheden og deraf faldende udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Ses 
perioden 1994-2006 under et er de ’aktive’ udgifter ikke steget absolut, 
men kun relativt til de ’passive’ udgifter. 
 

Figur 2: Udgift til aktivering i % af udgifter til beskæftigelse 1994-2006
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Kilde: Statistiske Efterretninger 
 
Arbejdsløshedsforsikringen har i Danmark vist sig resistent over for de 
helt fundamentale ændringer og er fortsat en fordel for den del af 
arbejdsstyrken, der ikke har alvorlige beskæftigelsesproblemer. Men dette 
finder sted på bekostning af de langtidsarbejdsløse. Nu som for 20 år siden 
legitimeres arbejdsløshedsforsikringen gennem øgede rådighedskrav til de 
arbejdsløse, der er bærere af en relativ mindre attraktiv arbejdskraft, og 
gennem strengere medlems- og arbejdskrav er arbejdsløshedsforsikringen 
blevet en mere selektiv foranstaltning, der først og fremmest kommer 
kernegrupperne til gode. Disse har dog i stigende grad også fået ringere 
vilkår som arbejdsløse. De mange stramninger og begrænsninger i ad-
gangen til dagpenge har sammen med forringelsen af efterlønsordningen 
og en hele tiden faldende dækningsgrad af dagpengene i forhold til lønnen 
gjort arbejdsløshedsforsikringen stadigt mindre attraktiv. 
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Figur 3: Kompensationsgrader (inkl. pension) for udvalgte LO-arbejdere. 1981-2004.
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Kilde: LO 2006: Dagpengesystemet. En analyse af dagpengesystemets dækning, LO, 

København. 
 
Til trods for, at det er indlysende, at beskæftigelse er afhængig af alt 
muligt andet end de arbejdsløses motivation, har arbejdsløshedspolitikken 
siden 1979 fokuseret på at øge incitamenterne blandt de arbejdsløse til at 
tage et arbejde. Først og fremmest ved at reducere niveauet for 
arbejdsløshedsdagpenge, jfr. ovenstående figur, og kontanthjælp i forhold 
til lønudviklingen, men altså også ved at stille stadig større krav om 
rådighed for arbejdsmarkedet og fremrykke aktiveringspligten. I de senere 
år – og under stærk påvirkning af Dansk Folkepartis indvandrerfjendske 
holdning – har specielt nedskæringerne i kontanthjælpen været i fokus. 
Dette til trods for, at flere undersøgelser har påpeget, at de eneste synlige 
konsekvenser er, at de ledige bliver mere fattige med deraf øgede risici for 
social udstødning. 
 
Denne blinde fokusering på, at forsørgelsen af de arbejdsløse skal være til-
strækkelig lav for at få dem til at tage et arbejde, medfører ikke blot en so-
cial belastning for dem, der ikke kan finde et arbejde, men står også umid-
delbart i et modsætningsforhold til den såkaldte ’flexicurity-model’, som 
siden 2005 er blevet berømmet af politikere og forskere (Beskæftigelses-
ministeriet, 2005). 
 
Argumentet i flexicurity-modellen er i den korte version, at arbejdsmarke-
det bliver fleksibelt, hvis arbejdsløshedsunderstøttelsen er relativ høj. En 
relativ høj kompensationsgrad i tilfælde af arbejdsløshed vil medføre, at 
lønmodtagernes modstand mod afskedigelser bliver mindre. Dermed kan 
arbejdsgiverne lettere afskedige de ansatte, der i en nedgangsperiode bliver 
overflødige, hvorved arbejdsgiverne sparer en del udgifter, varerne bliver 
billigere og virksomhederne mere konkurrencedygtige. Arbejdsmarkedet 
bliver fleksibelt, og med de høje kompensationsgrader får lønmodtagerne 
samtidigt en relativ høj grad af social tryghed (= security).  
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I Danmark bliver antagelsen om denne sammenhæng mellem dagpenge-
niveauet og fleksibilitet kombineret med en aktiv beskæftigelsespolitisk 
indsats i form af arbejdsformidling, uddannelse og aktiveringspolitikken. 
Beskæftigelsespolitikken er medvirkende til, at arbejdsgiverne hurtigt og 
nemt kan finde den fornødne og kvalificerede arbejdskraft på markedet, 
hvilket naturligvis også er en forudsætning for en forbedret konkurrence-
evne. De høje dagpenge og den aktive beskæftigelsespolitik antages sam-
men at fremme et fleksibelt arbejdsmarked. 
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Figur 4. Flexicuritymodellen 
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Så længe arbejdsløsheden er faldende, er det kun en mindre del af befolk-
ningen, der direkte mærker konsekvenserne af forringelserne for de 
arbejdsløse. ’Flexinsecurity’ har trods alt begrænsede skadevirkninger, når 
det er relativt nemt at finde et nyt arbejde, hvis man bliver afskediget. 
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3 Effekterne af beskæftigelsespolitik 

I det foregående er der set nærmere på baggrunden for beskæftigelsespoli-
tik og de særlige aktiveringsforanstaltninger. I dette kapitel ses der nærme-
re på nogle af de effekter, som beskæftigelsespolitikken har haft på ar-
bejdsmarkedet og dets aktører. I kapitlet fokuseres der på, hvordan er-
hvervsdeltagelsen og beskæftigelsen er blevet påvirket. Er arbejdsstyrken 
steget eller faldet, og hvordan har erhvervsfrekvenserne udviklet sig? Des-
uden ses der nærmere på nogle af de særlige effekter, som aktiveringsfor-
anstaltningerne kan betyde, fx om de aktiverede opnår ordinær beskæfti-
gelse eller om aktiveringen bremser deres jobsøgning og jobmuligheder. 
Endelig ses der på de mere “bløde” effekter af aktivering, fx i form af selv-
tillid og optimisme blandt deltagerne i aktivering.  
 
 
3.1 Arbejdsstyrke-effekter 
Et af de vigtige formål med beskæftigelsespolitikken er at øge arbejdsstyr-
ken og beskæftigelsen. Den danske arbejdsstyrke voksede næsten ubrudt 
og stærkt i hele perioden 1960-1990 fra (2,25 mio. i 1960 til 2,9 mio. i 
1990). Det skyldes primært kvindernes markante indtog på arbejdsmarke-
det kombineret med en voksende befolkning. I 1990 var denne udvikling 
imidlertid slut. Siden 1990 har arbejdsstyrken været faldende blandt mænd 
og nærmest uændret for kvinderne. 

Figur 5: Ændringer i arbejdsstyrken. 1990-2005.
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Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen. Statistikbanken 
 
Figur 5 viser, at ændringerne i arbejdsstyrken har været både positive og 
negative siden 1990. I 1995 og 1996 var der en stærk nedgang i arbejds-
styrken, og det samme var tilfældet i 2003. Til gengæld var der mindre 
stigninger i arbejdsstyrken i perioden 1998-2001. 
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Det er imidlertid ikke kun antallet af personer, der er afgørende for er-
hvervsdeltagelsen, det er også erhvervsfrekvenserne, som angiver, hvor 
stor en del af befolkningen der er tilknyttet arbejdsmarkedet som ledig el-
ler beskæftiget. Figur 6 viser en vis stabilitet i erhvervsfrekvensen, mens 
beskæftigelsesfrekvensen er steget noget i perioden 1995-2006. 

Figur 6: Erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens. 1995-2006.
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Kilde: Statistikbanken. Danmarks Statistik 
 
Erhvervsfrekvensen for alle 15-66 årige har været stabil på ca. 78 % i pe-
rioden 1995-2006. Det dækker dog over et fald i erhvervsfrekvensen 
blandt de unge (15-29 år) og en stigning blandt de ældre (55-66 år), mens 
erhvervsfrekvensen har været meget stabil for den store midtergruppe i 
alderen 30-54 år. Man kan derfor konkludere, at arbejdsstyrkens størrelse 
både har været præget af den demografiske udvikling og en ændring af 
erhvervsfrekvenserne blandt både de unge og de ældre. 
 

Figur 7: Beskæftigelsesfrekvens i aldersgrupper. 1995-2006.
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Kilde: Statistikbanken. Arbejdskraftundersøgelserne 
 
Hvis vi derefter ser nærmere på beskæftigelsesfrekvensen (procentdel af 
15-66 årige, der er i beskæftigelse), så viser den en generel stigning fra 72 
% i 1995 til 75 % i 2006. Det er en relativ stor stigning på 10 år. Det inte-
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ressante er imidlertid, at stigningen har været særlig stor i den ældre be-
folkningsgruppe, mens de unge stort set ikke har ændret beskæftigelsesfre-
kvens, og den store midtergruppe har fulgt den generelle stigning. De æl-
dre i aldersgruppen 55-66 år har forøget deres beskæftigelsesfrekvens fra 
42 % i 1995 til 52 % i 2006. Det er en meget markant ændring, som mu-
ligvis hænger sammen med ændringerne i efterlønsreglerne i slutningen af 
1990’erne. Stigningen i beskæftigelsesfrekvensen var dog startet, før æn-
dringerne blev vedtaget i 1999. 
 
Ledighedsprocenterne har generelt været faldende i perioden 1995-2006, 
dog med en mindre stigning i 2002-2003, og antal personer uden for ar-
bejdsstyrken (fx førtidspension og efterløn) har i samme periode været 
uændret eller direkte faldende, når man tager hensyn til befolknings-
udviklingen.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at beskæftigelsespolitikken i 1990’erne især 
har drejet sig meget om de unge og de midaldrende, idet der især har været 
indført stramninger i ledighedsregler og rådighedsforpligtelser, som har 
påvirket disse grupper (jf. kapitel 2). Det har imidlertid ikke givet sig næv-
neværdigt udslag i erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenserne. De unge har 
både haft faldende erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens, mens den 
store gruppe af midaldrende (30-54 år) har haft stabile erhvervsfrekvenser 
og moderate stigninger i beskæftigelsesfrekvenserne. Den ældste gruppe 
(55-66 år) er derimod blevet mindre ramt af stramningerne i beskæftigel-
sespolitikken (bortset fra efterlønsændringerne i 1999), men har i hele pe-
rioden haft stærkt stigende erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser.  
 
Et godt spørgsmål er derfor, hvor meget beskæftigelsespolitikken i virke-
ligheden påvirker udbuddet af arbejdskraft, eller om der er andre forhold, 
som spiller en større rolle, fx uddannelsesforhold eller nedslidningspro-
blemer. Men et af problemerne er, at beskæftigelsespolitikken har gjort det 
lidt vanskeligere at skelne mellem beskæftigelse, ledighed og uden for ar-
bejdsmarkedet. Ledigheden omfatter eksempelvis kun den registrerede 
ledighed, men udelukker personer på orlov og personer i mange aktive-
ringsprojekter. De regnes ikke med til hverken ledighed eller arbejdsstyr-
ke, selvom de deltager i særlige arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. 
Det forstyrrer billedet af arbejdsmarkedsaktiviteten. 
 
Figur 8 viser både den registrerede ledighed og den “anden” ledighed, som 
omfatter deltagere i forskellige arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, 
dvs. aktivering og orlov. “Anden” ledighed omfatter personer, som ønsker 
at opnå ordinært job, men som i stedet for at være passivt arbejdsløs er i 
gang i et aktiveringsprojekt, i en form for uddannelse eller har orlov. De 
fleste af disse personer regnes ikke med til arbejdsstyrken. 
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Figur 8: Forskellige former for ledighed. 1994-2005.
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Kilde: Statistikbanken 
 
Den registrerede ledighed har helt klart været faldende i perioden 1994-
2000, hvorefter den har været nogenlunde stabil. Den “anden” ledighed 
har derimod været forholdsvis stabil i det meste af perioden 1994-2005 
med ca. 150.000 personer. De senere år har “anden” ledighed været større 
end den registrerede ledighed.  
 
Selvom man regner en stor del af personerne på orlov og aktivering mv. 
med til arbejdsstyrken, så er arbejdsstyrken nærmest uændret i de sidste 10 
år. Beskæftigelsespolitikken har altså ikke bidraget til at udvide arbejds-
styrken således, som man skulle forvente. Den store trend har derimod 
været, at flere og flere er blevet udstødt fra arbejdsmarkedet på førtidspen-
sion, overgangsydelse og efterløn. 
 
 
3.2 Fleks- og skånejob 
Som et nyt element i beskæftigelsespolitikken er der blevet indført fleks- 
og skånejob på det danske arbejdsmarked i slutningen af 1990’erne. Der er 
tale om en udvidelse af arbejdsstyrken på efterhånden 45.000 personer 
med nedsat arbejdsevne. 
 
Fleksjob er et job på særlige vilkår for personer, der har varig nedsættelse i 
deres arbejdsevne, men som ikke er tilstrækkeligt dårlige til at kunne få en 
førtidspension. Fleksjob er således en mulighed for, at den enkelte kan 
bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, men er ligeledes en måde at til-
godese arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Princippet i fleksjob er, at 
arbejdsgiverne modtager et løntilskud fra det offentlige, som kompenserer 
for den manglende arbejdsevne, fx halvdelen af lønnen, hvis arbejdsevnen 
vurderes til 50 %. 
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Reelt er der to grupper, der visiteres til og får et fleksjob. Den ene gruppe 
er de personer, der er i arbejde, men som af helbredsmæssige årsager 
“skranter” og derfor har svært ved at klare deres arbejde. Den anden grup-
pe vedrører de personer, der står uden arbejde og afventer en eventuel før-
tidspensionstilkendelse. Det er de imidlertid ikke berettiget til, men det 
vurderes, at de kan klare et fleksjob. 
 
Skånejob (hedder nu job med løntilskud til førtidspensionister) tilbydes 
personer, der er berettiget til førtidspension. De får en mindre løn samtidig 
med, at de modtager førtidspension, og de arbejder på særlige vilkår, fx på 
halv tid eller med særlige arbejdsopgaver. 
 
Tabel 2: Antal deltagere i fleks og skånejob. 1999-2006. 2.kvartal 
 Fleksjob Skånejob 
1999...................................................  5.711 3.987 
2000.................................................... 7.905 5.119 
2001.................................................... 12.654 5.500 
2002.................................................... 18.745 5.859 
2003.................................................... 24.076 6.057 
2004.................................................... 29.713 6.022 
2005.................................................... 36.474 6.020 
2006.................................................... 40.622 5.988 

Kilde: Statistikbanken. Danmarks Statistik 
 
Der har været en stærk udvikling i antal deltagere i fleksjob de senere år, 
mens antallet på skånejob har været stabilt på 5-6.000 deltagere. I 2000 var 
der kun 8.000 på fleksjob, men i 2006 var tallet steget til 40.600. 
 
Der er stort set etableret lige mange fleksjob i den offentlige som i den 
private sektor, men ser man på andelen af fleksjob i forhold til den samle-
de beskæftigelse, er der relativt få fleksjob på det private arbejdsmarked. 
Mere end to tredjedele af den samlede beskæftigelse er i den private sek-
tor, men kun halvdelen af fleksjobbene er på det private arbejdsmarked. 
 
Siden juli 2001 får personer, der er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke 
er startet i et fleksjob, ledighedsydelse. Herudover får personer i fleksjob-
ordningen ledighedsydelse, hvis de skifter mellem fleksjob, ved ferie og 
sygdom samt ved barsel. 
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Tabel 3: Antal helårsmodtagere af ledighedsydelse. 2001-2005 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Ledighedsydelse mellem 
fleksjob ...............................

 
479 

 
872 

 
2.349 

 
3.399 

 
3.555 

Ledighedsydelse i visitati-
onsperioden........................

 
530 

 
1.081 

 
2.254 

 
3.995 

 
5.471 

Ledighedsydelse i øvrigt .... 342 562 689 919 1.279 
I alt...................................... 1.351 2.515 5.292 8.313 10.305 
% personer i fleksjob.......... 10,7 % 13,4 % 22,0 % 28,0 % 28,0 % 

Kilde: Statistiske Efterretninger 
 
Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse kan siges at være en indi-
kator for arbejdsmarkedets rummelighed. Få personer på ledighedsydelse 
peger på et arbejdsmarked, hvor antallet af personer med behov for et 
fleksjob svarer nogenlunde overens med antal af etablerede fleksjob. Der-
imod peger et stigende antal personer med ledighedsydelse på, at arbejds-
markedet ikke levner plads til personer med behov for et fleksjob. 
 
Den store stigning i antal personer på ledighedsydelse tyder på, at 
fleksjob-ordningen ikke fungerer tilfredsstillende. Det, der skulle være en 
stabil ordning, har udviklet sig til en ustabil ordning. For det første er det 
tilsyneladende svært at finde fleksjob til de visiterede, siden der er så man-
ge, der venter på job, eller også er der blevet visiteret for mange, hvoraf 
nogle af dem muligvis burde have modtaget førtidspension i stedet. 
 
 
3.3 Matchkategorier 

Der har i mange år været en problemstilling om, hvorvidt de arbejdsløse 
reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det gælder i særdeleshed kon-
tanthjælpsmodtagerne, hvoraf nogle har store sociale problemer, fx med 
misbrug, mens andre er arbejdsløse uden ret til dagpenge. 
 
Siden 2004 har kommunerne skullet placere alle modtagere af kontant-
hjælp og starthjælp i såkaldte “matchkategorier”. Det er sagsbehandlernes 
vurdering af de enkelte kontanthjælpsmodtageres muligheder for at opnå 
ordinær beskæftigelse. Der er 5 matchkategorier. 
 
Match 1: Umiddelbar match. Den ledige har kompetencer og ressourcer, 
som umiddelbart matcher arbejdsmarkedets krav. 
 
Match 2: Høj grad af match. Den ledige har kompetencer og ressourcer, 
som i høj grad matcher arbejdsmarkedets krav. Den ledige vil kunne vare-
tage jobfunktioner, som er bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmar-
ked, men der kan i mindre omfang være manglende match fx med speci-
fikke kvalifikationer. 
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Match 3: Delvis match. Den ledige har kompetencer og ressourcer, som 
kun delvis matcher arbejdsmarkedets krav. Den ledige vil dog kunne vare-
tage jobfunktioner, som i et vist omfang eksisterer på det ordinære arbejds-
marked. 
 
Match 4: Lav grad af match. Den ledige har så væsentlige begrænsninger 
og ressourcer, at den ledige ikke umiddelbart kan indgå i jobfunktioner på 
det ordinære arbejdsmarked. Arbejdsevnen er så nedsat, at det er meget be-
grænsede jobfunktioner, den ledige kan bestride. 
 
Match 5: Ingen match. Den ledige har så omfattende begrænsninger i kom-
petencer og ressourcer, at den ledige ikke har nogen arbejdsevne, der kan 
anvendes på det ordinære arbejdsmarked. 
 
Sagsbehandlerne i de enkelte kommuner har siddet og vurderet alle kon-
tanthjælpsmodtagerne og kategoriseret dem i de nævnte matchgrupper. Det 
har taget lang tid, og det er heller ikke lykkedes fuldt ud endnu. Den sene-
ste opgørelse viser, at 15 % af kontanthjælpsmodtagerne endnu ikke er 
puttet i en kategori. De øvrige er placeret således: 
 
Tabel 4: Antal kontanthjælpsmodtagere i forskellige matchkategorier. Uge 24 i 
2006 

 Antal Procent 
Straksmatch 1-3*................................................. 2.038 3 % 
Match 1 ............................................................... 5.018 6 % 
Match 2 ............................................................... 8.722 10 % 
Match 3 ............................................................... 15.286 18 % 
Match 4 ............................................................... 38.884 46 % 
Match 5 ............................................................... 13.957 17 % 
I alt ...................................................................... 83.905 100 % 
Ikke matchplaceret .............................................. 15.820  

* En kategori, der umiddelbart kan finde beskæftigelse. 
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen: Tal for kommunernes matchkategorisering 
 
Den største kategori er matchgruppe 4 med 46 % af kontanthjælpsmodta-
gerne. Det er en gruppe, som har vanskeligt ved at finde job, som de kan 
bestride. De næststørste grupper er match 3 og match 5, som begge udgør 
17-18 % af kontanthjælpsmodtagerne. Match 5 har ingen beskæftigelses-
muligheder, og match 3 har nogle problemer. 
 
Der er kun 19 % af kontanthjælpsmodtagerne, som man umiddelbart kan 
betragte som arbejdsmarkedsparate, der kan gå lige ud i et job – match 1 
og 2 samt straks-matchgruppen.  
 
Samlet set kan man konstatere, at det store flertal af kontanthjælpsmodta-
gerne ikke vurderes som arbejdsmarkedsparate. Det kræver store indsatser 
at få denne gruppe på ca. 100.000 personer gjort selvforsørgende og en 
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aktiv del af arbejdsstyrken. Der er ofte mange problemer i denne gruppe, 
som ikke kan løses af beskæftigelsesmyndighederne. Der er ofte tale om 
mistilpassede personer og mange har fysiske og psykiske problemer. 
 
Af Beskæftigelsesministeriets rapport: “Kulegravning af kontanthjælpsom-
rådet” (Beskæftigelsesministeriet, 2006) fremgår det, at 43 % af kontant-
hjælpsmodtagerne ikke søger arbejde, og de begrunder det med følgende 
forhold i tabel 4.  
 
Tabel 5: Årsager til at kontanthjælps-/starthjælpsmodtagere ikke søger job 
 Dansk  

baggrund Flygtninge Indvandrere Alle 
Sygdom eller handicap.................. 41 % 55 % 44 % 44 % 
Afventer førtidspension ................. 12 % 13 % 11 % 12 % 
Vil/skal starte på uddannelse ....... 12 % 8 % 14 % 11 % 
Har barselsorlov ............................ 6 % 3 % 13 % 7 % 
Er i/ skal i aktivering ...................... 8 % 9 % 5 % 7 % 
Har allerede /har tilsagn om job .... 3 % 4 % 2 % 3 % 
Kan alligevel ikke få arbejde.......... 2 % 3 % 1 % 2 % 
Har ikke lyst til at arbejde .............. 2 % 1 % 1 % 2 % 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet, 2006 
 
Langt den vigtigste årsag til ikke at søge et job er sygdom og handicap – 
det siger 44 % af kontanthjælpsmodtagerne/starthjælpsmodtagerne (som 
ikke søger job). På de næste pladser kommer, at de afventer førtidspensi-
on, eller at de skal i gang med en uddannelse. Nogle siger, de er på bar-
selsorlov, og andre siger, at enten er i aktivering eller skal i aktivering. 
Nogle få har allerede et job eller har fået tilsagn om det. Endelig er der 
ganske få, der har svaret, at de alligevel ikke regner med at kunne få et job, 
eller at de slet ikke har lyst til at arbejde. 
 
Det helt klare billede af, hvorfor kontanthjælpsmodtagerne ikke søger job 
er, at de er syge, venter på førtidspension eller er på barsel. Til gengæld er 
der kun ganske få, der siger, at de ikke har lyst til at arbejde eller har opgi-
vet at få arbejde. 
 
Tabel 5 viser også forskellene på flygtninge, indvandrere og personer med 
dansk baggrund. Men der er kun mindre forskelle mellem disse grupper. 
Det mest markante er nok, at flygtningene er mere syge/handicappede end 
indvandrerne og danskerne, og at flere indvandrere holder barselsorlov på 
kontanthjælp. 
 
En nylig rapport fra Socialforskningsinstituttet konkluderer, at der ikke er 
store muligheder for at få personer i matchgruppe 4 og 5 i ordinær beskæf-
tigelse (P. Hohnen, M.D. Mortensøn & C. Klitgaard, 2007). 

 37



“En mindre del af de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige i match-
gruppe 4 (10-40 %) vurderes til på lang sigt at kunne komme ud på 
arbejdsmarkedet, mens der ikke ses noget arbejdsmarkedsperspektiv 
for ledige i matchgruppe 5”.

 
 
3.4 Særlige effekter af aktiveringsforanstaltninger 
Beskæftigelsespolitikken indeholder en række forskellige ordninger, som 
tilbydes de ledige, fx løntilskudsjob, virksomhedspraktik, vejledningsfor-
løb, særligt aktiverende foranstaltninger. Spørgsmålet er, om disse ordnin-
ger fungerer efter hensigten – at bringe de ledige i ordinær beskæftigelse, 
så de kan blive selvforsørgende. Det har der været gennemført en del un-
dersøgelser af, og i dette afsnit vil vi præsentere hovedresultaterne af for-
skellige undersøgelser.  
 
Der opereres i en del undersøgelser med tre forskellige effekter af aktive-
ring (Arbejdsministeriet, 2000): 
• Motivationseffekten, som består i, at de ledige skynder sig at finde or-

dinær beskæftigelse, når de bliver “truet” med at skulle i aktivering. 
Denne effekt er altid positiv. 

• Opkvalifikationseffekten, som består i, at de ledige bliver bedre/dygti-
gere til at bestride et job, når de kommer i aktivering, fx uddannelse el-
ler jobtræning, og så får de ledige lettere ved at finde et ordinært job. 
Denne effekt vil som oftest være positiv, fordi deltagerne i de fleste til-
fælde lærer noget og får nogle nye kompetencer. 

• Fastholdelseseffekten, som består i, at de ledige undlader at søge ordi-
nært job, når de er i aktivering og/eller, at de bliver mere indsnævret i 
deres jobsøgning. Denne effekt er negativ, idet den betyder, at de ledige 
i mindre grad opnår et ordinært job. 

 
Ud over disse tre effekter peger Det Økonomiske Råd på en fjerde effekt 
(Det økonomiske Råd, 2007), som de kalder sorteringseffekten og som 
består i, at visse ledige ikke reelt er ledige, fx fordi de allerede har et “sort” 
arbejde eller i øvrigt misbruger systemet. Når disse “socialbedragere” skal 
i aktivering, melder de ofte fra som ledig. Denne effekt er imidlertid mest 
et udslag af, at der udøves mere kontrol med de ledige og er ikke en direk-
te konsekvens eller effekt af aktivering. 
 
De forskellige effekter samvirker for de ledige, når de deltager i aktive-
ringsforanstaltninger. Spørgsmålet er, hvad nettoresultatet bliver – positivt 
eller negativt. Er der flere ledige, der opnår ordinær beskæftigelse via del-
tagelse i aktivering, end hvis de selv skulle søge job? Dette spørgsmål er 
der flere forskellige svar på. De forskellige undersøgelser af effekten af 
aktivering har vist varierende resultater, ofte fordi der er blevet anvendt 
forskellige metoder. Undersøgelsesmetoden spiller tilsyneladende en stor 
rolle for resultaterne. 
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Der har i hovedsagen været anvendt fire forskellige metoder til at måle 
effekten af aktiveringsforanstaltninger: 
• Udslusningsprocenten. Man måler, hvor stor en procentdel af delta-

gerne i aktivering, der har opnået at blive selvforsørgende efter endt ak-
tivering. Kan måle varierende perioder efter indsatsen. Det er det mest 
enkle effektmål. 

• Det simple effektmål (fixed effect). Man måler forskellen på selvfor-
sørgelsesprocenten før og efter deltagelse i aktivering. Kan måle for-
skellige perioder før og efter indsatsen. Dette effektmål tager hensyn til, 
at den ledige måske selv ville have fundet sig et job uden at være i akti-
vering. 

• Varighedsanalyse. Der er tale om en multivariat analyse, som tager 
hensyn til, hvor meget de ledige har været ledige, før de kom i aktive-
ring. Varighedsanalyse kan også tage hensyn til andre forskelle, fx i ud-
dannelsesniveau, køn og alder, som kan have betydning for at opnå et 
ordinært job. 

• Matchning-metoden. Der er tale om en kontrolgruppemetode, hvor 
man sammenligner to i øvrigt identiske grupper – den ene gruppe delta-
ger i aktiveringsforanstaltninger, mens den anden ikke gør. Man måler 
forskellen i, hvor mange der opnår ordinær beskæftigelse eller selvfor-
sørgelse i de to grupper. 

 
De forskellige metoder stiller forskellige krav til de data og analysemulig-
heder, man har til rådighed. Varighedsanalyse og matchning stiller således 
større krav til data og analyser end simpel-effekt og udslusningsprocenten. 
Det er desuden vigtigt at finde de rigtige måletidspunkter, fordi de lediges 
situation hele tiden “ændrer” sig. 
 
Tabel 6: Effekten af aktivering for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtage-
re ca. ½ år efter endt aktivering. Procentdel, som ikke modtager ydelser 
 Udslusnings-

procent* 
0-punkts-
procent** 

Simpel- 
effekt*** 

Dagpengemodtagere.................... 28 % 15 % 13 % 
Kontanthjælpsmodtagere –  
AF-tilmeldte ..................................

 
28 % 

 
21 % 

 
7 % 

Øvrige kontanthjælpsmodt. .......... 23 % 12 % 11 % 
* ½ år efter endt aktivering 
** 2 år før aktivering  
*** Udslusningsprocent minus 0-punktsprocent 
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2005 
 
Tabel 6 viser, at hvis man kun ser på udslusningsprocenten, er der relativ 
lille forskel mellem de forskellige ydelsesgrupper, når man måler ½ år ef-
ter endt aktivering. De ligger alle omkring 25 %, som ikke modtager ydel-
ser. Hvis man derimod ser på simpel effekt, så ændrer tallene sig, så effek-
ten er størst for dagpengemodtagerne (13 %) og mindst for de AF-
tilmeldte kontanthjælpsmodtagere (7 %). Det skyldes, at man i simpel-
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effekt fratrækker den procentdel, der 2 år tidligere ikke modtog nogen 
ydelse – 0-punktsprocenten. 
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen har i deres analyser, der bygger på simpel-effekt-
metoden fundet frem til, at der er en større eller mindre positiv effekt af 
alle aktiveringsredskaber. Der er dog enkelte redskaber, som nærmest har 
negativ effekt, fx særligt tilrettelagt uddannelse. 
 
Tabel 7: Effekten (simpel-effekt) af aktivering for dagpengemodtagere og kon-
tanthjælpsmodtagere. 2004. (Ekskl. straksaktivering) Kun danskere 
 

Dagpenge 
Kontanthjælp  
AF-tilmeldte 

Øvrige på  
kontanthjælp 

Løntilskud – privat sektor ........  32 % 25 % 35 % 
Løntilskud – offentlig sektor ....  17 % 11 % 24 % 
Virksomhedspraktik .................  1 % 4 % 9 % 
Særligt tilrettelagte projekter ...   5 % 8 % 
Korte vejledningsforløb............  - 1% 0 5 % 
Særligt tilrettelagte uddan. ......  1 % - 2 % 2 % 
Ordinær uddannelse................  18 % - 3 % - 1 % 
I alt...........................................  13 % 5 % 9 % 

Simpel-effekt: Udslusningsprocent ½ år efter aktivering minus 0-punktsprocent 2 år før endt akti-
vering. 
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2005 
 
Den bedste beskæftigelsesmæssige effekt fås tydeligvis ved løntilskud i 
den private sektor, efterfulgt af løntilskud i den offentlige sektor. For dag-
pengemodtagernes vedkommende er der også gode effekter af ordinær 
uddannelse. For kontanthjælpsmodtagerne er der en mindre positiv be-
skæftigelseseffekt af virksomhedspraktik og særligt tilrettelagte projekter. 
 
Man skal imidlertid være opmærksom på, at der er knyttet en del usikker-
hed til resultaterne. Det skyldes primært metodemæssige problemer. Ek-
sempelvis ville situationen måske have set anderledes ud, hvis man havde 
målt den beskæftigelsesmæssige situation kortere eller længere tid efter 
aktiveringens ophør, eller hvis man havde sammenlignet med en situation 
4 år før aktiveringens begyndelse. Der er heller ikke taget højde for “crea-
ming”, hvor jobkonsulenterne eksempelvis udvælger de bedst egnede til 
privat jobtræning, mens de dårligst egnede bliver sendt til særligt tilrette-
lagte uddannelser.  
 
Det Økonomiske Råd har forholdt sig ret kritisk til effekterne af aktivering 
i flere af deres årsrapporter (Det Økonomiske Råd, 2002) (Det Økonomi-
ske Råd, 2007). Det er sket på baggrund af nogle statistisk set mere avan-
cerede effektmålingsmetoder, fx varighedsanalyser og matchning. I varig-
hedsanalyserne tager man hensyn til, at deltagerne i forskellige aktive-
ringsindsatser er forskellige med hensyn til køn, alder, erhvervserfaring, 
uddannelse, fagområde og geografisk beliggenhed. I den følgende tabel 7 
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vises resultaterne af effekten på afgangsraten (beskæftigelsesgraden) for 
forskellige aktiveringstyper. Desuden er der skelnet mellem, om det er un-
der eller efter aktiveringsforløbet. 
 
Tabel 8: Effekter af forskellige aktiveringstyper målt på afgangsraten fra ledighed 
til beskæftigelse. 1995-2000 
 Under aktivering Efter aktivering 
Privat jobtræning .......................... + - 
Offentlig jobtræning...................... - - 
Uddannelse .................................. - (-) 
Anden aktivering........................... - - 

+ betyder forbedret afgangsrate 
- betyder forringet afgangsrate 
(-) betyder at effekten ikke er statistisk signifikant 
Kilde: Det Økonomiske Råd, 2002 
 
Varighedsanalyserne viser, at aktivering stort set ikke har nogen positiv ef-
fekt rent beskæftigelsesmæssigt, når man tager hensyn til en række kende-
tegn ved deltagerne. Kun når man betragter privat jobtræning, kan man 
konstatere en positiv effekt, men kun under selve aktiveringen. Ellers er 
hovedkonklusionen på varighedsanalyserne, at aktivering ikke har nogen 
positiv beskæftigelseseffekt. Der er dog enkelte undergrupper, som har en 
positiv effekt af aktivering, fx har visse grupper en positiv beskæftigelses-
effekt efter endt uddannelsesaktivering. 
 
Endelig har Det Økonomiske Råd analyseret effekten ved hjælp af match-
ningsmetoden, dvs. med anvendelse af kontrolgrupper. 
 
Tabel 9: Effekten på beskæftigelsesgraden af forskellige aktiveringstyper.  
1998-2000 
Privat jobtræning ...................................................... (3,2 %)* 
Offentlig jobtræning.................................................. -13,8 % 
Ordinær uddannelse................................................. - 8,9 % 
Anden aktivering....................................................... -17,5 % 

* Effekten er ikke statistisk signifikant. 
Kilde: Det Økonomiske Råd, 2002 
 
Resultaterne afhænger tilsyneladende meget af, hvilke metoder man an-
vender til at undersøge effekten af aktivering. Simpel-effekt målinger har 
især vist en positiv effekt af både privat og offentlig jobtræning samt ordi-
nær uddannelse for dagpengeledige. Desuden mindre positive effekter af 
de andre indsatser blandt kontanthjælpsmodtagere, der ikke er tilmeldt AF, 
dvs. den gruppe, som har andre problemer end ledighed. Varigheds-
analyser viser imidlertid, at det kun er privat jobtræning i aktiveringsperi-
oden, der har en positiv beskæftigelseseffekt, mens offentlig jobtræning 
ikke har nogen positiv effekt. Endelig viser matchningsmetoden, at der 
stort set ikke er nogen som helst positiv effekt af aktivering på beskæfti-
gelsen. 
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Det Økonomiske Råds rapport fra foråret 2007 gennemgår grundigt be-
skæftigelseseffekterne af aktivering og konkluderer, at “Samlet set giver 
alle aktiveringstyper gennemsnitligt en negativ effekt på beskæftigelsesom-
fanget for de, som var ledige i første uge af 2001”1.  
 
Det Økonomiske Råd er meget hård i deres konklusion, at aktivering stort 
set ikke er pengene værd rent samfundsøkonomisk, og så har de endda 
ikke taget i betragtning, at deltagere i jobtræning kan fortrænge allerede 
beskæftigede, så ledigheden falder mindre end beregnet. De vil dog ikke 
udelukke, at der kan være positive virkninger for deltagerne i aktivering, 
fx i form af øget selvværd og sociale netværk på arbejdspladserne. 
 
Nordisk Campbell har udarbejdet en forskningsoversigt over studier, som 
måler effekten af aktiveringsindsatser (Nordisk Campbell, 2006). Forsk-
ningsoversigten viser, at der er små positive effekter, når det gælder be-
skæftigelse og indtjening for deltagerne i aktiv arbejdsmarkedsindsats. Ser 
man på deltagernes situation to år efter deres deltagelse i indsatsen, er 
sandsynligheden for, at de er kommet i arbejde, steget fra 58 % til 61 %. 
Sandsynligheden for, at de stadig er på overførselsindkomst, er faldet fra 
72 til 68 %. Der er altså tale om meget begrænsede effekter. I den seneste 
rapport om “Kulegravning af kontanthjælpsområdet” (Beskæftigelsesmini-
steriet, 2006) er vurderingen også, at beskæftigelseseffekten af aktivering 
er meget begrænset, bortset fra aktivering i private virksomheder.  
 
Der er tilsyneladende kun en rigtig positiv beskæftigelseseffekt af aktive-
ring, og det er den såkaldte motivationseffekt, som består i, at de ledige 
skynder sig at finde et job selv, før de bliver tvunget i aktivering. Det bur-
de hedde “skræmmeeffekten”, og den er næsten altid positiv i forhold til 
forsikrede ledige. Moralen er i virkeligheden, at det ikke er de positive 
bestræbelser på opkvalificering o.l., der virker beskæftigelsesfremmende, 
men derimod at aktivering opleves som noget negativt af deltagerne og 
deres omgivelser. 
 
 
3.5 Nedsættelse af ydelser 
Efter VK-regeringen kom til magten i 2001, har man fulgt en klar strategi 
om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Underforstået, at de arbejdsløse 
har for lille økonomisk incitament til at finde et ordinært arbejde, fordi 
ydelserne er for høje. Forskellen mellem indkomsten ved ordinært arbejde 
og dagpenge/kontanthjælp er efter nogens mening for lille. Det har bl.a. 
betydet, at VK-regeringen i deres program “Flere i arbejde” fra 2002 har 
indført nedsættelser af kontanthjælpen efter 6 måneders ledighed gennem 
et loft over kontanthjælpen. Argumentet for disse nedsættelser har været, 
at det vil give ydelsesmodtagerne et større økonomisk incitament til at bli-
                                              
1 Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi – foråret 2007 – p. 235. 
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ve selvforsørgende. Ca. 10 % af kontanthjælpsmodtagerne er berørt af lof-
tet over kontanthjælpen. 
 
VK-regeringen har fulgt en lignende strategi i forhold til flygtninge og 
indvandrere. Her har man indført en ny ydelse ’starthjælp’ i lov om aktiv 
socialpolitik. Samtidig har man indført en tilsvarende lav introduktions-
ydelse, som primært gives til flygtninge. Selvom enkelte danskere modta-
ger starthjælp, fordi de ikke har haft ophold i Danmark i 7 ud af de 8 sidste 
år, så rammer starthjælpen især flygtninge og indvandrere. 
 
Der har været foretaget enkelte undersøgelser af, om disse lave ydelser vir-
ker efter hensigten. Spørgsmålet er, om man kan konstatere en beskæfti-
gelsesmæssig effekt af lavere sociale ydelser og om arbejdsudbuddet øges. 
 
I kulegravningsrapporten fra Beskæftigelsesministeriet (Beskæftigelses-
ministeriet, 2006) formuleres en høj grad af usikkerhed omkring beskæfti-
gelseseffekterne af kontanthjælpsloftet på baggrund af en SFI-
undersøgelse (Graversen & Tinggaard, 2005) fra 2005: … heri bekræftes 
en positiv om end ikke statistisk signifikant beskæftigelseseffekt af kontant-
hjælpsloftet. 
 
Det er tydeligt, at Beskæftigelsesministeriet forsøger at “vride” alt det ud 
af resultaterne, som støtter deres forudgående holdninger om, at det skal 
kunne betale sig at arbejde og brugen af økonomiske incitamenter over for 
de svage ledige på kontanthjælp. Men hvis undersøgelsesresultaterne ikke 
er statistisk signifikante, kan man selvfølgelig ikke bruge dem i en faglig 
sammenhæng. 
 
Det Økonomiske Råd konkluderer i en af deres rapporter (Det Økonomi-
ske Råd, 2006), at kontanthjælpsloftet ikke har fået flere i beskæftigelse og 
loftet har heller ikke fået flere kontanthjælpsmodtagere til at ønske eller 
søge et arbejde. I samme rapport konstaterer Det Økonomiske Råd, at 
starthjælpen heller ikke har virket efter hensigten: Resultaterne i Integra-
tionsministeriets analyse giver således ikke belæg for at konkludere, at 
ydelsesreduktionen er en succes. 
 
I forbindelse med kulegravningen af kontanthjælpsområdet har professor 
Michael Rosholm udarbejdet en litteraturgennemgang af både dansk og 
udenlandsk litteratur (Rosholm, 2006) som konkluderer, at der ikke kan 
konstateres nogen nævneværdig sammenhæng mellem økonomiske inci-
tamenter og sandsynligheden for at finde et job for de sva-
ge/længerevarende ledige. Det gælder både danske og udenlandske studier. 
Derimod viser især udenlandske undersøgelser, at økonomiske incitamen-
ter påvirker de stærkeste ledige til at finde et job. 
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Michael Rosholm fremhæver, at mange økonomer overser det forhold, at 
erhvervsmæssigt arbejde har en værdi i sig selv. Derfor vælger mange 
mennesker at arbejde, selvom de ikke økonomisk har nogen gevinst ud af 
det. En del mennesker vælger altså at arbejde frem for fri tid, og dermed 
virker økonomernes teorier om arbejdsudbud ikke.  
 
Det er efterhånden ganske klart dokumenteret, at nedsatte ydelser ikke er 
et virksomt middel til at få de svage ledige i beskæftigelse og dermed blive 
selvforsørgende. Den eneste effekt er, at modtagerne bliver fattigere. 
 
3.6 “Bløde” effekter 
I det foregående har vi set på de meget erhvervsrettede og økonomiske ef-
fekter af beskæftigelsespolitikken. Der er imidlertid andre effekter, som 
kan være vigtige for deltagerne. Det drejer sig bl.a. om de mere “bløde” 
effekter eller værdier, som deltagerne oplever, når de deltager i aktivering. 
 
For det første er der mulighed for, at aktivering kan få deltagerne til at føle 
sig mere inkluderede i samfundet. I stedet for at være ledige og udstødte af 
produktionslivet, kan aktivering betyde, at man får en hverdag, som ligner 
mange andre menneskers. Man får kolleger og en arbejdsplads eller en ud-
dannelsesplads og de relationer, det giver anledning til. Spørgsmålet er, 
om deltagerne oplever at blive mere inkluderede. 
 
For det andet kan aktivering betyde, at deltagerne oplever en personlig ud-
vikling eller en forandring på det personlige plan. Eksempelvis kan man 
opleve en forøget respekt fra andre og en selvrespekt som følge af, at man 
er aktiv og produktiv. Det kan også føre til større ansvarlighed eller til me-
re gå-på-mod og optimisme. I en undersøgelse fra CID – Center for Social 
Integration og Differentiering – har man beskæftiget sig nærmere med pro-
blematikken omkring aktiveringens “bløde” sider (Henning Hansen, 
2001). 

3.6.1 Livsområder 
Et af formålene med CID-undersøgelsen var at analysere, om deltagelse i 
aktivering, udover at ændre arbejdslivet, også påvirkede de andre 4 liv-
sområder: Forbrugsliv, socialt liv, politisk liv og fritidsliv. For at få et bil-
lede af de aktiveredes egen vurdering af aktiveringens effekt på de forskel-
lige livs-områder, stillede man et særligt spørgsmål i en spørgeskemaun-
dersøgelse til de aktiverede. 

“Har deltagelse i aktivering betydet ændringer på følgende om-
råder: a) arbejdsliv, b) økonomi, c) socialt liv, d) politisk liv og 
e) fritidsliv?”
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Tabel 10: Har deltagelse i aktivering betydet ændringer på følgende 

livsområder? 

 
Arbejdsliv 

Forbrugs-
liv Socialt liv Politisk liv Fritidsliv 

Bedre.......................... 52 % 26 % 44 % 6 % 15 % 
Uændret ..................... 38 % 50 % 50 % 91 % 69 % 
Dårligere..................... 6 % 24 % 6 % 2 % 16 % 
Ved ikke ..................... 4 % 0 % 0 % 1 % 0 % 
I alt.............................. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Hansen, H.: Arbejde, aktivering og arbejdsliv – integration i det hele liv. Samfundslitteratur. 
2001 
 
Tabellen viser, at arbejdslivet uden sammenligning er det liv, som de akti-
verede oplever som mest forbedret. Arbejdslivet dækker over de aktivite-
ter, som man forbinder med erhvervsmæssigt arbejde, fx at have tilknyt-
ning til en arbejdsplads og nogle kolleger samt at foretage sig noget me-
ningsfuldt, som andre har brug for. Over halvdelen (52 %) mener, at ar-
bejdslivet er blevet bedre, mens kun 6 % mener, det er blevet dårligere. På 
en klar andenplads kommer det sociale liv. 44 % mener, det er blevet bed-
re, mens kun 6 % mener, det er blevet dårligere. 
 
Forbrugslivet (= økonomien) er der meget delte meninger om. En fjerdedel 
mener, at det er blevet bedre, en anden fjerdedel mener, det er blevet dår-
ligere, mens halvdelen mener, det er uændret. Fritidslivet er der også delte 
meninger om. 15 % mener, det er blevet bedre, andre ca. 15 % mener, det 
er blevet dårligere, mens 70 % mener, det er uændret. Nettoresultatet er 
igen nærmest nul. Endelig er der det politiske liv, som 91 % mener, er 
uændret. 6 % mener, det er blevet bedre, og kun 2 % mener, det er blevet 
dårligere. 
 
Deltagelse i aktivering har altså betydet, at der er sket entydige forbedrin-
ger på arbejdslivet og det sociale liv. På det økonomiske område har nogen 
fået det bedre, men lige så mange har fået det dårligere. Endelig er der 
stort set ikke sket nogen forandringer med det politiske liv og fritidslivet. 
 
Aktivering i den private sektor opleves som bedre end aktivering i den of-
fentlige sektor. Det er i hvert fald tilfældet med arbejdslivet, forbrugslivet 
og det sociale liv. Det er vanskeligt at sige, hvorfor det forholder sig så-
dan, bortset fra at vi ved, at aflønningen normalt er højere i den private 
sektor end i den offentlige sektor. Desuden tyder meget på, at selve arbej-
det i den private sektor er bedre eller mere attraktivt. 
 
Der er ikke markante forskelle i udbyttet af aktivering mellem dagpenge-
modtagere og kontanthjælpsmodtagere bortset fra, når det drejer sig om 
det sociale liv. Der er nemlig flere kontanthjælpsmodtagere end dagpen-
gemodtagere, der har oplevet forbedringer af deres sociale liv gennem ak-
tivering. Denne forskel er svær at forklare, men kan måske skyldes, at ud-
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gangspunktet var forskelligt, dvs. at det er værre at være på kontanthjælp 
end på dagpenge, og derfor opleves det som en større forbedring, når man 
kommer i aktivering. Undersøgelsen viser også, at mændene i højere grad 
har forbedret deres sociale liv end kvinderne. Det skyldes måske, at mænd 
i højere grad end kvinder skaber positive netværk via deres arbejde, eller at 
mænds status og selvopfattelse styrkes mere af at have en form for arbej-
de/aktivering end kvindernes. 
 
Aktivering har tilsyneladende haft størst positiv effekt på arbejdslivet og 
det sociale liv. Desuden gælder det om at komme i aktivering i den private 
sektor. Det viser sig også, at de rigtigt langvarigt arbejdsløse (mere end 3 
år) har fået mindre udbytte af aktiveringen end de kortvarigt arbejdsløse, 
og endelig kan man konstatere, at mændene adskiller sig fra kvinderne 
ved, at aktiveringen har forbedret deres sociale liv mest. Det kan man tolke 
som om, at mændene er mere socialt afhængige af deres arbejde end kvin-
derne. 

3.6.2 Personlige effekter af aktivering 
I det foregående har vi beskæftiget os med aktiveringstilbuddenes art og 
beskæftigelsesmulighederne. Vi har også analyseret deltagernes vurdering 
af, hvordan forskellige livsområder er blevet berørt af deltagelse i aktive-
ring. I dette afsnit vil vi se nærmere på en række personlige effekter af at 
deltage i aktivering. Der blev stillet følgende spørgsmål:  

“Har deltagelse i aktivering betydet ændringer på følgende områder: 
A. Har du fået mere selvrespekt? 
B. Har du fået mere struktur på din dagligdag? 
C. Har du opnået større respekt fra andre mennesker? 
D. Er du blevet mindre afhængig af andre? 
E. Har du fået nye muligheder for livsudfoldelse? 
F. Føler du dig mere som en del af samfundet? 
G. Føler du dig mere ansvarlig? 
H. Får du udnyttet dine evner bedre? 
I. Har du fået et mere spændende liv? 
J. Ser du mere lyst på fremtiden?” 

 
Respondenterne kunne svare: a) “Ja, i høj grad, b) “Ja, i nogen grad” eller 
c) “Nej”. Som det fremgår af spørgsmåls-“batteriet” er det en blanding af 
rent personlige forhold (fx selvrespekt, ansvarlighed og struktur på daglig-
dagen) og relationer til andre mennesker (fx respekt fra andre mennesker 
og mindre afhængig af andre) og samfundet som helhed (fx føler sig mere 
som en del af samfundet).  
 
Den følgende tabel viser hovedresultaterne af spørgsmålet for alle aktive-
rede. I tabellen er de 10 spørgsmål opstillet i rækkefølge, så de spørgsmål, 
der er blevet besvaret mest positivt, er øverst, mens de spørgsmål, der er 
besvaret mest negativt, er placeret nederst. 
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Tabel 11: Har deltagelse i aktivering betydet ændringer på følgende områder? 
 
 Høj grad 

Nogen 
grad Nej 

Ved  
ikke I alt 

H. Udnyttet evnerne bedre..............  44 % 25 % 30 % 1 % 100 % 
I. Et mere spændende liv ................  44 % 23 % 33 % 1 % 100 % 
J. Ser mere lyst på fremtiden ..........  36 % 24 % 39 % 1 % 100 % 
A. Fået mere selvrespekt ................  35 % 26 % 39 % 0 % 100 % 
G. Føler sig mere ansvarlig.............  35 % 21 % 43 % 1 % 100 % 
F. Mere en del af samfundet ...........  31 % 25 % 43 % 1 % 100 % 
B. Fået struktur på dagligdag..........  29 % 25 % 46 % 0 % 100 % 
C. Større respekt fra andre .............  26 % 22 % 52 % - 100 % 
E. Mulighed for livsudfoldelse .........  24 % 26 % 48 % 2 % 100 % 
D. Mindre afhængig af andre ..........  19 % 13 % 67 % 1 % 100 % 

Kilde: Hansen, H., 2001 
 
Vi kan opdele spørgsmålene i 4 kategorier. Den første kategori omfatter to 
spørgsmål, hvor ca. to tredjedele mener, at de i “høj grad” eller i “nogen 
grad” har:  

H. “fået udnyttet deres evner bedre”  
I. “fået et mere spændende liv”. 

 
Aktiveringen har altså givet dem nogle udfordringer, hvor de har kunnet 
bruge deres evner og derved fået et mere spændende liv.  
 
Den anden kategori omfatter 3 spørgsmål, hvor ca. 60 % af de aktiverede 
mener, at de i “høj grad” eller i “nogen grad”:   

J. “ser mere lyst på fremtiden” 
A. “har fået mere selvrespekt” 
G. “føler sig mere ansvarlig”. 

 
Det er nogle væsentlige “bløde” værdier, som en del tilsyneladende mener, 
de har forbedret. 
 
Den tredje kategori omfatter 4 spørgsmål, hvor knap halvdelen mener, at 
der ikke er sket nogen ændringer, mens godt halvdelen mener, at de nu i 
“høj grad” eller i “nogen grad”:  

F. “føler sig mere som en del af samfundet”  
B. “har fået mere struktur på deres dagligdag” 
C. “har fået større respekt fra andre” 
E. “har fået nye muligheder for livsudfoldelse”. 

 
Endelig er der en fjerde kategori, som kun består af et enkelt spørgsmål. 
Kun en tredjedel mener, at de i “høj grad” eller i “nogen grad”: 

D. “er blevet mindre afhængig af andre”. 
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De mener stort set ikke, at aktiveringen har givet dem mindre afhængighed 
eller mere autonomi. Det er stort set det samme. 
 
Resultaterne viser altså, at de fleste deltagere i aktivering tilsyneladende 
har fået mere optimisme, mere selvrespekt og fået udnyttet deres evner 
bedre. Undersøgelsen viser tillige, at kvinderne har fået et større personligt 
udbytte af at være i aktivering end mænd. Det er især tydeligt omkring at 
føle sig mere ansvarlig, at føle sig mere som en del af samfundet, større 
selvrespekt og få udnyttet sine evner bedre. 

3.6.3 Positive effekter 
CID-undersøgelsen viser, at aktivering tilsyneladende har en række positi-
ve effekter på en del af deltagerne. En stor del af de aktiverede har fået 
deres samlede livssituation forbedret. Resultaterne viser, at deltagerne især 
har oplevet forbedringer af deres arbejdsliv og deres sociale liv. Op mod 
halvdelen af deltagerne har oplevet forbedringer på disse livsområder, 
mens kun nogle få havde oplevet forringelser. Derimod var der meget del-
te meninger om økonomien. En fjerdedel havde fået bedre økonomi, mens 
en anden fjerdedel havde fået dårligere økonomi. Til gengæld var der ikke 
mange, der havde oplevet ændringer i fritidslivet og det politiske liv som 
følge af aktiveringen. 
 
Det er især vigtigt at hæfte sig ved, at det sociale liv er blevet forbedret, 
når man kommer i aktivering. Det harmonerer med, at mange respondenter 
i undersøgelsen netop har understreget, at det sociale miljø er vigtigt ved et 
arbejde. Man kommer ud af den sociale isolation, som mange har oplevet 
som arbejdsløs. Til gengæld er det økonomiske incitament ikke særlig 
stort, og en fjerdedel har oplevet direkte forringelser af deres økonomi, da 
de kom i aktivering.  
 
Når det gælder effekterne på det mere personlige plan, er det tydeligt, at 
der er en hel del aktiverede, der synes, at de får udnyttet deres evner bedre, 
og at de har fået et mere spændende liv. Der er også en del, som er kom-
met til at se mere lyst på fremtiden, de har fået mere selvrespekt, og de 
føler sig mere ansvarlige. 
 
Resultaterne i CID-undersøgelsen understøttes af undersøgelser fra Social-
forskningsinstituttet (Pedersen & Tranæs, 2004). I en række survey spurgte 
SFI om deltagernes personlige udbytte af aktivering, og konklusionerne er: 
• ca. 70 % af de aktiverede mener, at aktivering har givet dem en bedre 

hverdag. 
• ca. 60 % mener, det har givet dem mere selvtillid. 
• ca. 50 % mener, de er blevet mere kvalificerede til at varetage et job. 
• ca. 50 % mener, de er blevet hjulpet til at afklare deres fremtidsønsker. 
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SFI-rapporten sammenfatter effekterne således: 
 

“Samlet set synes undersøgelserne at pege på, at selv om en ikke 
ubetydelig gruppe af deltagere finder, at tilbuddene er meningsløse, 
er størstedelen positivt indstillet og giver udtryk for, at deltagelse har 
en velfærdsforbedrende effekt”. (Pedersen & Tranæs, 2004) 

 
 
3.7 Aktive og passive midler 
I 1994 introducerede Nyrup-regeringen sin arbejdsmarkedsreform, som af 
mange anses for at være den rigtige start på den aktive beskæftigelses-
politik. Man begrænsede dagpengeperioden, man afskaffede genoptje-
ningsretten via aktiveringsdeltagelse, man etablerede nye orlovsordninger 
osv. Alt dette er gennemgået i kapitel 2. Men hvordan har det påvirket ud-
gifterne til aktive og passive foranstaltninger?  
 
De aktive midler i beskæftigelsespolitikken bruges til mange forskellige 
ordninger, som det fremgår af følgende tabel 12. 
 
Tabel 12: Udgifter til aktive midler til beskæftigelse. 2006 
 Mio. kroner Procent 
AF mv. ........................................................... 1.635 9 % 
Uddannelsesydelse....................................... 854 5 % 
Aktiveringsydelse/ATB .................................. 4.043 23 % 
Beskæftigelsesordning.................................. 4.914 28 % 
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere............. 3.591 21 % 
Langtidsledige, diverse ................................. 2.467 14 % 
I alt................................................................. 17.504 100 % 

Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen. 2007:18 
 
Man bemærker, at midlerne er spredt over mange ordninger, og at uddan-
nelsesydelse kun udgør 5 % i 2006. Tidligere udgjorde uddannelses-
ydelsen en langt større del, ligesom der var en del, der benyttede uddan-
nelsesorlov. 
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Tabel 13: Udgifter til aktive foranstaltninger, antal fuldtidsdeltagere og udgift pr. 
fuldtidsdeltager. 1995-2005 
 

Udgifter Deltagere* 
Udgift pr. 

fuldtidsdeltager 
1995......................  16.481 125.783 131.000 kr. 
1996......................  19.004 121.421 156.500 kr. 
1997......................  18.001 110.298 163.200 kr. 
1998......................  20.016 109.051 183.500 kr. 
1999......................  21.528 108.833 197.800 kr. 
2000......................  20.741 94.418 219.700 kr. 
2001......................  20.673 93.879 220.200 kr. 
2002......................  18.677 89.576 208.500 kr. 
2003......................  19.112 73.561 259.800 kr. 
2004......................  18.605 70.032 265.700 kr. 
2005......................  18.551 69.424 267.200 kr. 

Ekskl. fleksjob, skånejob og servicejob samt børnepasningsorlov fra beskæftigelse og sabbator-
lov. 
Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale forhold, retsvæsen og sundhedsvæsen. Sociale udgifter. 
Diverse årgange 
 
Hvis man fordeler udgifterne til aktive foranstaltninger på fuldtidsdeltage-
re, viser det sig, at det er et anseligt beløb. I 2005 var udgiften 267.000 kr. 
pr. fuldtidsdeltager. Det er næsten 100.000 kr. mere end dagpengebeløbet, 
og det svarer til en typisk indkomst for mange offentligt ansatte.  
 
Den umiddelbare konklusion er, at det økonomisk set bedre kan betale sig 
at ansætte de aktiverede personer i et almindeligt job med lønmodtagerret-
tigheder i det offentlige, fx som hjemmehjælper eller gartner eller pæda-
gogmedhjælper, end at drive en stor del af “aktiveringsmaskineriet”. 
 
 
3.8 Virker beskæftigelsespolitikken? 
Efter at have gennemgået de vigtigste effekter af beskæftigelsespolitik kan 
man konkludere, at der ikke umiddelbart er de store positive virkninger. 
For det første er der ikke sket nogen nævneværdig ændring af erhvervsdel-
tagelsen, hvis man ser på arbejdsstyrken under ét. Ifølge arbejdskraftun-
dersøgelserne har erhvervsfrekvensen for alle 15-66 årige været stabil på 
ca. 78 % i perioden 1995-2006, men det dækker over en stigning blandt de 
ældre (55-66 år), mens erhvervsfrekvensen har været meget stabil for den 
store midtergruppe i alderen 0-54 år.  
 
Beskæftigelsen har været stigende i de sidste 10 år, og beskæftigelsesfre-
kvensen viser en generel stigning fra 72 % i 1995 til 75 % i 2006. Det er 
en relativ stor stigning på 10 år, men denne stigning skyldes primært en 
stigning i de ældres beskæftigelse.  
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Det er tankevækkende, at beskæftigelsespolitik i 1990’erne især har drejet 
sig meget om de unge og de midaldrende, idet der især har været indført 
stramninger i ledighedsregler og rådighedsforpligtelser, som har påvirket 
disse grupper. Det har imidlertid ikke givet sig nævneværdigt udslag i er-
hvervs- og beskæftigelsesfrekvenserne. De unge har både haft faldende er-
hvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens, mens den store gruppe af mid-
aldrende (30-54 år) har haft stabile erhvervsfrekvenser og moderate stig-
ninger i beskæftigelsesfrekvenserne. Den ældste gruppe (55-66 år) er der-
imod blevet mindre ramt af stramningerne i beskæftigelsespolitikken 
(bortset fra efterlønsændringerne i 1999), men de har i hele perioden haft 
stærkt stigende erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser.  
 
Beskæftigelsespolitikken har indført en lang række aktiveringsordninger 
og orlovsmuligheder, og det har bl.a. gjort det lidt vanskeligere at skelne 
mellem beskæftigelse, ledighed og uden for arbejdsmarkedet. Ledigheden 
omfatter eksempelvis kun den registrerede ledighed, men udelukker perso-
ner på orlov og personer i mange aktiveringsprojekter. De regnes ikke med 
til hverken ledighed eller arbejdsstyrke, selvom de deltager i særlige ar-
bejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Det forstyrrer billedet af arbejds-
markedsaktiviteten. Hvis man regner en stor del af personerne på orlov og 
aktivering mv. med til arbejdsstyrken, ser billedet imidlertid lidt anderle-
des ud. Så kan vi se, at der nærmest er tale om et fald i arbejdsstyrken i de 
sidste 10 år.  
 
Beskæftigelsespolitikken har altså ikke bidraget til at udvide arbejdsstyr-
ken således, som man skulle forvente, men derfor kan den godt have bi-
draget til at undgå et direkte fald i arbejdsstyrken. Den store trend har der-
imod været, at flere og flere er blevet udstødt fra arbejdsmarkedet på før-
tidspension, overgangsydelse og efterløn. 
 
Der er gennemført flere effektmålinger af aktiveringsforanstaltningerne i 
løbet af de sidste 10 år. Resultaterne afhænger tilsyneladende meget af, 
hvilke metoder man anvender til at undersøge effekten af aktivering. Ek-
sempelvis har simpel-effekt målinger især vist en positiv effekt af både 
privat og offentlig jobtræning samt ordinær uddannelse for dagpengeledi-
ge, men mere raffinerede varighedsanalyser viser imidlertid, at det kun er 
privat jobtræning i aktiveringsperioden, der har en positiv beskæftigelses-
effekt, mens offentlig jobtræning ikke har nogen positiv effekt. Endelig 
viser matchningsmetoden, at der stort set ikke er nogen som helst positiv 
effekt af aktivering på beskæftigelsen. 
 
Det Økonomiske Råd og Socialforskningsinstituttet konkluderer begge, at 
aktivering stort set ikke er pengene værd, rent samfundsøkonomisk (Peder-
sen & Tranæs, 2004) (Det Økonomiske Råd, 2002). Bortset fra jobtræning 
i private virksomheder er der stort set ingen positive beskæftigel-
sesmæssige virkninger af aktivering, og så har de endda ikke taget i be-
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tragtning, at deltagere i privat jobtræning kan fortrænge allerede beskæfti-
gede. Det eneste, der virkelig betyder noget, er den såkaldte motivationsef-
fekt eller “skræmmeeffekt”, som betyder, at de ledige selv skaffer sig et 
job, før de bliver tvunget i aktivering o.l. 
 
Under VK-regeringen har man benyttet sig af nedskæringer i de sociale 
ydelser, fx starthjælp og loft over kontanthjælpen for at få ledige i beskæf-
tigelse. VK-regeringen har således lanceret nye økonomiske incitamenter, 
der skal “presse” især kontanthjælpsmodtagerne og flygtnin-
ge/indvandrere. Resultaterne af disse nedskæringer har imidlertid ikke haft 
den ønskede effekt, idet der ikke er konstateret nævneværdige beskæftigel-
seseffekter blandt de svagere grupper.  
 
Det eneste område, hvor man kan konstatere en positiv effekt af beskæf-
tigelsespolitikken, er omkring de såkaldte “bløde værdier”, fx selvtillid og 
optimisme. En CID-undersøgelse (Henning Hansen, 2001) har vist, at en 
stor del af de aktiverede har fået deres samlede livssituation forbedret, især 
deres arbejdsliv og deres sociale liv. Det stemmer vældig godt med, at 
mange respondenter i undersøgelsen netop har understreget, at det sociale 
miljø er vigtigt ved et arbejde. Til gengæld er det økonomiske incitament 
ikke særlig stort, og en fjerdedel har oplevet direkte forringelser af deres 
økonomi, da de kom i aktivering.  
 
Når det gælder effekterne på det mere personlige plan, er det tydeligt, at 
der er en hel del aktiverede, der synes, at de får udnyttet deres evner bedre, 
og at de har fået et mere spændende liv. Der er også en del, som er kom-
met til at se mere lyst på fremtiden, de har fået mere selvrespekt, og de 
føler sig mere ansvarlige. Socialforskningsinstituttet har også konkluderet, 
at aktivering har en velfærdsforbedrende effekt (Pedersen & Tranæs, 
2004). 
 
Hvis man fordeler udgifterne til aktive foranstaltninger i beskæftigelsespo-
litikken på fuldtidsdeltagere, viser det sig, at udgiften i 2005 var på 
267.000 kr. pr. fuldtidsdeltager. Det er næsten 100.000 kr. mere end mak-
simumdagpengebeløbet, og det svarer til en typisk indkomst for mange 
offentligt ansatte. Derfor er den umiddelbare konklusion, at det økonomisk 
set bedre kan betale sig at ansætte de aktiverede personer i et almindeligt 
job med lønmodtagerrettigheder i det offentlige, fx som hjemmehjælper, 
gartner eller pædagogmedhjælper, end at drive en stor del af “aktiverings-
maskineriet”. 
 
Spørgsmålet er naturligvis, om man kunne have opnået den velfærdsfor-
bedrende effekt på andre måder end ved at stramme beskæftigelsespo-
litikken omkring rådighedsregler, “tvang” og nedsatte ydelser.  
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4 Hvorfor kom aktiveringen? 

I kapitel 2 gennemgik vi hovedtræk af dansk beskæftigelsespolitik i de sid-
ste 4-5 årtier og så, hvordan aktivering med tiden kom stadig mere i cen-
trum. I kapitel 3 så vi, hvordan de mest positive virkninger af aktivering er 
på de aktiveredes netværk og følelse af eget værd, mens effekterne på de-
res beskæftigelse er små. Trods disse erfaringer fastholder de dominerende 
politiske partier og næsten alle andre af aktiveringens aktører, at det 
vigtigste formål er at sikre de arbejdsløse varige job. Her i kapitel 4 skal vi 
forsøge at forklare, hvorfor aktiveringstanken har fået og stadig har så 
fremtrædende plads i Danmark – ikke blot i beskæftigelses- og socialpoli-
tikken, men også i den almindelige økonomiske politik.  
 
Det centrale spørgsmål, der søges besvaret, kan spidsformuleres sådan: 
Hvad er det, der får en af verdens ældste og mest udbyggede velfærdstater 
til at ændre sin social- og arbejdsmarkedsideologi fra forsørgelse af de 
dårligst stillede og sikkerhedsnet for alle til hovedvægt på arbejde og ind-
førelse af tvangsmæssig aktivering? 
 
Både internt og i mange andre lande har Danmark (og det øvrige Norden) i 
årtier stået som noget velfærdsmæssigt forbilledligt. På den ene side har 
inflationen ikke været større end i andre lande, på den anden side har 
(fuld) beskæftigelsespolitik haft en højere prioritet samtidig med, at det 
sociale sikkerhedsnet gennem årtierne stadigt er blevet både kvalitativt 
udbygget og mere vidt forgrenet. Og gennem beskatning og socialpolitik 
er der sket en omfordeling af indkomster fra top til bund, som har været 
større end i næsten alle andre lande. Derfor spørger mange i både ind- og 
udland: Hvorfra og hvorfor kom så denne omlægning? 
 
I forsøget på at besvare spørgsmålet foretager vi en todeling af forkla-
ringselementerne: På den ene side de mere umiddelbare og derfor også 
mest iøjnefaldende forklaringer, og på den anden side en række mere 
grundlæggende eller dybereliggende forhold, der også spiller en rolle. De 
umiddelbare og mest nærliggende forklaringer på aktiveringen er dem, vi 
alle så tit hører om, fx præsenteres de i tv og andre medier. De grundlæg-
gende og mere dybereliggende forklaringer er derimod ikke altid helt så 
lette at få øje på, da de er af mere strukturel karakter. Det vil sige, at de er 
indbygget i – og i større eller mindre grad – basale dele af vort samfund.  
 
Vi skal analysere de umiddelbare og mest iøjnefaldende samt de mere 
grundlæggende forklaringer, og de vil begge indgå i det efterfølgende af-
snit. Men først skal vi tegne et billede af de for aktiveringen væsentligste 
magtstrukturer i det danske samfund.  
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4.1 Væsentlige magtstrukturer 
Inspireret af Michael Mann’s arbejder (Mann 1986 og 2005) – uden dog i 
alle henseender at dele hans magtforståelse – har vi valgt at opfatte magt-
strukturerne i det danske samfund som sammensat af tre netværk af magt, 
som er: Samtidigt eksisterende, delvis overlappende og i nogen grad gen-
sidigt påvirkende netværk af magt. De tre magtnetværk er: 
• Ideologiske magtnetværk. 
• Økonomiske magtnetværk. 
• Politiske magtnetværk. 
 
Der er for det første de ideologiske netværk af magt. Der er også netværk 
af magt, som er økonomiske og endelig er der de magtpolitiske netværks-
grupperinger.  
 
Der er både formelle og uformelle netværk, og hvert netværk holdes sam-
men af forbindelser og kontakter mellem aktører, som har en væsentlig 
interesse i de pågældende temaer, emner, diskurser og problemer. Aktø-
rerne kan være enkeltpersoner, klasser, grupper af personer, institutioner 
og organisationer eller dele heraf.  
 
Der er tale om en fremstillingsmæssig og oversigtsmæssig opdeling i tre 
grupper af netværk. Det kaldes idealtyper og består i abstraktioner, som 
sigter mod at rendyrke de karakteristiske træk ved det undersøgte. De tre 
grupper af magtnetværk er en type af tankekonstruktion, en slags tankebil-
lede eller tænkt sammenhæng. I den konkrete virkelighed, som vi skal se i 
næste afsnit, er de tre grupper af magtnetværk via sammenfald af aktører 
og disses interesser ofte tæt sammenvævede. De arbejder sammen i kortere 
eller mere varige forbindelser og alliancer, og mange aktører besidder flere 
typer af magt i de tre forskellige grupper af netværk. 
 
Omkring hvert tema, hvert emne, hver diskurs og hvert problem samler 
aktørerne sig, og det er selvfølgelig de mest magtfulde, som giver tonen 
an. Det er dem og deres indbyrdes forbindelser, der binder netværkene 
sammen. Det er dem, der udvikler, fremmer eller bremser netværket. Inden 
for de tre grupper af magtnetværk samarbejder og konkurrerer de enkelte 
netværk, og der kan, som vi skal se, være flere forskellige netværk om-
kring det samme tema, emne, diskurs og problem. Med skiftende temaer, 
emner, diskurser og problemer og med skiftende magtrelationer mellem 
aktører ændres magtnetværkene over tiden. 
 
De ideologiske magtnetværk refererer til mobilisering af værdier, normer 
og ritualer. De ideologiske magtnetværk udtrykker ikke nødvendigvis no-
get falsk, men de kan sagtens overgå og vinde over både erfaring og vi-
denskab i indflydelse. Et eksempel herpå er, at det på trods af videnskabe-
lig dokumentation for det modsatte bliver hævdet, at arbejdsledige er dov-
ne og moralsk anløbne ved ikke at leve op til selvforsørgelsesprincippet. 
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Ideologierne bæres frem af kommunikation, hvoraf nogle har større indsigt 
og overtalelsesevne end andre. Kommunikationen mobiliserer klasser, so-
ciale bevægelser og forskellige befolkningsgrupper, som samtidig kan væ-
re aktører i netværkene og derved er med til at præge deres udformning. 
Kommunikationen kan være skriftlig, mundtlig og elektronisk – og alle 
kan skabe magt over mennesker. Men der er også konkurrerende kommu-
nikation, og menneskene selv sorterer og fortolker. Og de ender tit op med 
at acceptere de ideologier, der skaber mest mening i deres tilværelse. Det 
ideologiske netværk af magt er ikke nationalstatsligt afgrænset, men bre-
der sig uhindret over landegrænserne blandt andet gennem person-, institu-
tions- og organisationskontakter. 
 
De økonomiske netværk af magt er også vigtige. Alle eksempler på aktive-
ringslovgivning indebærer påvirkning af økonomiske interesser. Det kan 
være de aktiveredes og/eller arbejdsgivernes – private som offentlige. Og 
som vi skal uddybe nedenfor, har arbejdsgiverne en strukturel interesse i 
en passende stor og kvalificeret arbejdskraftreserve. Både til at trække på i 
højkonjunkturer, til at disciplinere de arbejdende og til at sikre sig mod 
(store) lønstigninger. Til at bidrage med at opfylde disse tre mål er akti-
veringen et vigtigt middel. Heller ikke de økonomiske netværk af magt er 
afgrænset af nationalstaterne. Den enkelte kapitalbesidder/virksomhed har 
ikke sjældent økonomiske interesser i udlandet, og nationale kapitalbesid-
dere/virksomheder samarbejder ofte med udenlandske.  
 
De politiske magtnetværk er oftere territorialt afgrænset. Til staten i det 
enkelte land, til den enkelte kommune eller til den enkelte nationale regi-
on. Magten er centraliseret, autoritativ og monopolistisk. Og den politiske 
magt er både mere formaliseret og institutionaliseret end i de to andre net-
værk og knyttet til de politiske partier, til staten, til kommunerne, til am-
terne/regionerne og ikke mindst til disses institutioner, som hver for sig og 
især tilsammen udgør en langt stærkere magtbasis end de sociale bevægel-
ser, som jo også er politiske (og ideologiske) netværk. Gennem love, an-
ordninger, cirkulærer, kommunale og regionale vedtagelser udøves de po-
litiske netværk af magt. I modsætning til de to andre netværk er de politi-
ske netværk meget mere synlige, håndgribelige og meget mere ’dagen og 
vejen’. Ikke alene i den konkrete lovgivning og i de kommunale vedtagel-
ser m.v., men også i deres gennemførelse i den statslige, regionale og 
kommunale administration. 
  
Det politiske magtnetværk er således meget forskelligt fra de to andre net-
værk. Det har nemlig blandt andet til opgave at gennemsætte de økonomi-
ske og de ideologiske netværkstemaer og emner til konkret lovgivning og 
vedtagelser. Ikke sådan at forstå, at de politiske netværk direkte afspejler 
eller projicerer de to andre netværks udvikling ind i lovgivningen og dens 
gennemførelse. De politiske netværk udøver tværtimod ofte en selvstændig 
indflydelse især gennem embedsmænd, ministre og politikere. Men har 
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også som en vigtig funktion at samle op på de ideologiske strømninger og 
de økonomiske magtforskydninger og transformere dem – under udøvel-
sen af egen magt – til konkret lovgivning og vedtagelser. De politiske 
magtnetværk gennemfører dog også lovgivning og andre vedtagelser end 
de, der skyldes påvirkninger fra de ideologiske og økonomiske netværk. 
Vi skal nedenfor vise flere eksempler på, at de politiske netværk tager 
selvstændige initiativer til lovgivning mv. 
 
Staten, kommunerne og regionerne (for enkelthed herefter alene benævnt 
staten) er den væsentligste del af det politiske netværk af magt. og som ud-
spiller sig på en mangfoldighed af scener. Scenerne består af Folketinget, 
byrådssalen, institutioner, styrelser, ministerier, udvalg, nævn, kommissio-
ner, forsamlinger m.v. og er formelt og mere varigt afgrænsede. Scenerne 
er også ofte territorielt afgrænset, og der træffes bindende beslutninger af 
de aktører, som har adgang hertil. Eksempelvis træffer de politiske partier 
– efter drøftelser med deres politiske, økonomiske og ideologiske netværk 
(bagland) – således bindende beslutninger i Folketinget og i byrådssalen. I 
ministeriernes udvalg og i Forligsinstitutionen træffer de økonomiske net-
værk af samarbejdende og konfliktende arbejdsmarkedsorganisationer 
sammen med ministre og statens forligsmand beslutninger om uddannelse, 
løn, arbejdstid, pension mv. Og om nødvendigt kan gennemførelsen af 
disse beslutninger ske ved statens monopol på fysisk magtudøvelse (politi, 
fængsler, mv.). 
 
Aktørerne på de beskæftigelsespolitiske scener er ministre, borgmestre, 
medlemmer af parlamentarisk valgte forsamlinger som Folketing og kom-
munalbestyrelser, politiske partier, ledende embedsmænd, spinddoktorer, 
ledende personer fra medierne, de mest betydende interesseorganisationer 
(fx Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, de største fagforbund og 
Kommunernes Landsforening), industri-, bank-, finans- og transportkapita-
len, enkeltstående magtfulde kapitalinteresser (fx A.P. Møller) samt inter-
nationale organisationer som EU, OECD og FN. Ikke alle aktører har 
samme magt, og magten vil typisk skifte afhængig blandt andet af, hvilken 
art problemer der behandles og de enkelte aktørers muligheder for at indgå 
alliancer med hinanden. De mange aktører tillægger heller ikke forskellige 
beskæftigelsespolitiske problemer samme betydning. Lad os tage et ek-
sempel på de skiftende alliancer: Når LO sammen med Socialdemokrater-
ne i begyndelsen af det 21. århundrede går i forlig med den borgerlige re-
gering og arbejdsgiverorganisationerne om dagpengeforringelser, er der 
tale om en midlertidig økonomisk og politisk netværksdannelse, der om-
sætter sig i konkret lovgivning. Men når LO og Socialdemokraterne sam-
men med SF og Enhedslisten få år senere og i modsætning til samme rege-
ring, dens parlamentariske basis og arbejdsgiverorganisationerne ønsker 
kontanthjælpsloftet og den lave starthjælp afskaffet, er der tale om nye 
alliancer.  
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Det fremgår umiddelbart, at adgangen til statens scener for flertallet af ak-
tører er afhængig af deres organisering og institutionalisering, men også 
klassetilhørsforholdet spiller en betydende rolle. Store enkelte kapitalinte-
resser kan direkte øve indflydelse på beslutninger, og de ledende topem-
bedsmænd rekrutteres sjældent fra arbejderklassen og de lavere stillede 
funktionærgrupper.  
 
Staten er ikke en enkelt enhed eller helhed. Der er mange scener og mange 
aktører, og det er langt fra altid, at de handler i indbyrdes overensstem-
melse. Ministre kan fortolke og bøje Folketingets lovgivning (tamilsagen), 
de forskellige ministerier kan handle modsat hinandens interesser. Kom-
munerne kan udøve lovgivningen noget anderledes end Folketinget har 
tilsigtet, og både kommunerne i mellem og inden for i den enkelte kom-
mune kan fx aktiveringslovene fortolkes og administreres meget forskel-
ligt af forskellige institutioner og aktører i aktiveringsprojekter.  
 
De statslige scener består især af de mange statslige apparater, der omfat-
ter mange forskellige arter og størrelser, og strækker sig fra Statsministeri-
et til Albertslund Lilleskole. Men blandt de politiske apparater er det de 
administrative, der er af størst betydning i en aktiveringssammenhæng, og 
blandt disse er der grund til at sondre mellem de magtmæssigt centrale og 
magtmæssigt perifere. Erfaringerne peger nemlig på, at det er i de magt-
mæssige periferier, i kommunerne og lokalområderne, hvor arbejderklas-
sen og de underordnede funktionærgrupper har de bedste muligheder for at 
trænge igennem med politiske forslag og mindst i magtcentrene af statsap-
paraterne. Eksempelvis og som nævnt ovenfor har kommunerne, der står 
for det meste af den konkrete gennemførelse af aktiveringsprogrammerne, 
i større eller mindre grad mulighed for at “bøje” de af Folketinget vedtag-
ne (ramme)love efter egne politiske prioriteter. Blandt de mest indflydel-
sesrige statslige apparater er regering og embedsmænd i de mest centrale 
forvaltningsgrene. 
 
Sammenfattende betragtes staten ikke som en selvstændig aktør med egen 
vilje og fornuft. Det er ikke staten som organ eller institution, der besidder 
magt. Det gælder for staten som for organisationer (Cohen m.fl. 1972), at 
det altid er personer, grupper af personer eller klasser, som besidder magt 
og ofte danner netværk af magt, gennem hvilke de handler. Den danske 
stat er således: 
• ikke et villende eller handlende subjekt – ikke en enkelt helhed eller 

enhed eller diktatorisk enhed eller enkeltperson  
• ikke et redskab for hvilken klasse som helst 
• ikke den nationale eller internationale storkapitals forlængede arm 
• men et organ/en institution, der især i kraft af de ledende embedsmænd 

og regeringen besidder en vis egen magt 
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• og en række klassekampfelter – en samling af scener – for klassernes, 
befolkningsgruppernes og enkeltpersoners indbyrdes kamp og samar-
bejde.  

 
Der er således tale om tre samtidige, delvis overlappende og gensidigt på-
virkende magtnetværk – et ideologisk, et økonomisk og et politisk – i in-
teraktion med hinanden og ikke i tre dimensioner, i tre niveauer eller som 
tre uafhængige størrelser. Aktørerne forbinder sig med hinanden og skaber 
derved en række netværk, som tiltrækker eller frastøder nye og andre aktø-
rer. Inden for hvert netværk af magt kan der skabes nye konstellationer, og 
det er gennem disse, at netværkene kan opnå yderligere styrke og svækkes. 
Centrale problemer bliver derfor organisation, kontrol, logistik og kom-
munikation, og det er herved, at der opnås magtnetværk til at organisere og 
kontrollere mennesker. De få, der sidder på toppen, kan sikre, at det store 
flertal følger dem, hvis deres kontrol er institutionaliseret i de love og 
normer, som det store flertal opererer inden for. Institutionaliseringen er 
vigtig for at kunne sikre de rutinemæssige kollektive mål, som igen bidra-
ger til at cementere den sociale klassedeling og stratifikation. Og det store 
flertal følger toppen, fordi de enten er for svagt organiseret, eller fordi de 
er så indsyltet i den dominerende ideologi, at de slet ikke kan forestille sig 
andet: Og derfor accepterer de stiltiende de magtnetværk og magtorganisa-
tioner, der er kontrolleret af andre.  
  
Hvert af de tre magtnetværk har sine specifikke måder at organisere sig og 
sin kontrol på, men ofte vil de indgå i samarbejde og konflikt med hinan-
den – de vil interagere. Eksempelvis er det en væsentlig bestanddel af den 
dominerende liberale ideologi, at større økonomisk ulighed skaber mere 
vækst og beskæftigelse. En del af det politiske netværk bakker op, og rege-
ringen gennemfører i begyndelsen af det 21. århundrede to runder af skat-
telettelser, der især er til fordel for de bedre stillede befolkningsdele. Dette 
kombineres med stramninger i tildelingsregler og nedskæringer i de socia-
le ydelser til arbejdsløse, og tilsammen disciplineres både arbejdsløse og 
arbejdende yderligere, og dermed styrkes arbejdsgivernes økonomiske 
magt.  
  
De tre grupper af magtnetværk har forskellig betydning for forskellige te-
maer, emner, diskurser og problemer og til forskellige tider. Det er altså 
ikke således, at der er en af de tre grupper, som altid eller i overvejende 
grad vil have størst magt. Det skifter mellem tidsperioderne og afhænger 
af temaerne, emnerne mv. 
 
Vi har dog allerede omtalt det politiske netværk lidt mere detailleret end 
de to andre. Men det er ikke fordi, vi synes, at det har større indflydelse, 
men fordi det i en vis forstand forbinder sig til de to andre. Det har nemlig, 
som nævnt, som en vigtig opgave at gennemføre og derved omsætte det 
økonomiske og det ideologiske netværks interesser til konkret lovgivning 
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m.v. Men som også nævnt gennemfører det politiske magtnetværk lovgiv-
ning og andre vedtagelse end de, der er påvirket af de to andre grupper af 
netværk.  
 
Vi skal nu – inden for hver af de tre grupper af magtnetværk – gå over til 
nærmere at se på de enkelte argumenter for og forklaringer på aktiverings-
politikken. Her vil det blive tydeligt, at opdelingen i ideologiske, økono-
miske og politiske magtnetværk er en idealabstraktion. I dannelsen af de 
konkrete magtnetværk, der fremmer de enkelte argumenter og forklarin-
ger, vil der ofte være så stor en sammenblanding af ideologiske, økonomi-
ske og politiske netværk, at det kan være vanskeligt at skelne de enkelte 
netværk fra hinanden. Eksempelvis argumenterer regeringen til stadighed 
for den lave starthjælp med, ’at det skal kunne betale sig at arbejde’, selv-
om en række undersøgelser viser, at den lavere kontanthjælp ikke får flere 
i arbejde. Der er her tale om en fastholdelse af en liberal ideologi, som 
kombineres med arbejdsgivernes interesse i at holde lønningerne nede, 
som så igen hæftes sammen med regeringens interesser i at holde igen på 
overførselsindkomsterne og i at transformere det ideologiske netværks og 
det økonomiske netværks interesser til konkret lovgivning.  
 
 
4.2 Umiddelbare og strukturelle forklaringer 
Vi foretager som nævnt en todeling af forklaringselementerne: I de mere 
umiddelbare og derfor også mest iøjnefaldende forklaringer. Og i en række 
mere grundlæggende og derfor dybereliggende forhold, der også spiller en 
rolle. De umiddelbare og mest nærliggende forklaringer på aktiveringen er 
dem, vi alle så tit hører om. De præsenteres i tv, i aviserne og i andre me-
dier, og det er dem, som politikere, arbejdsgiverorganisationer og store 
dele af fagbevægelsen i almindelighed henviser til, når de argumenterer for 
aktivering. De grundlæggende og mere dybereliggende forklaringer er der-
imod ikke altid helt så lette at få øje på. De er af mere strukturel karakter. 
Det vil sige, at de er indbygget i de samfundsmæssige strukturer og er der-
for basale dele af vort samfund. De opfattes derfor ofte som så selvfølgeli-
ge, at vi nemt kommer til at overse dem. Og det er så her, at samfunds-
forskningen og ikke mindst den historiske del kan yde et bidrag med at 
fremvaske sådanne mere basale dele af vort samfund. 

4.2.1 De økonomiske magtnetværk 
Når vi begynder med de økonomiske magnetværk, er det som nævnt ikke, 
fordi de er vigtigere end de to andre. Det er et helt tilfældigt valg. 
 
Første umiddelbare forklaring: Det koster for meget med de mange på 
overførselsindkomster  
Det er nu mere end 25 år siden, at den daværende direktør for Socialforsk-
ningsinstituttet påviste, at der siden begyndelsen af 1950’erne havde været 
en stigning i antallet af personer, som i den produktive alder (18-66 år) 
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varigt eller i lange perioder havde været/er offentligt forsørgede. (Friis 
1981). Denne stigning har været svagere eller bragt helt til ophør under 
gode økonomiske konjunkturer for så at fortsætte, når økonomien igen 
vendte. Men i det lange løb har der været en opadgående tendens i antallet 
af personer, som i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomster og 
samtidig i overvejende grad er marginaliseret på arbejdsmarkedet, jf. figur 
1. Figur 9 tegner udviklingen i modtagere af sociale ydelser omregnet til 
helårspersoner, eksklusive folkepensionister. 
 

Figur 9: Procentdel af 18-66 årge, som  modtagere af sociale ydelser. 
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Kilde: Det Økonomiske Råd: Diskussionsoplæg til møde i Det Økonomiske Råd. Maj 2005 og 
Social Årsrapport 2005 
 
Selvom direktøren for Socialforskningsinstituttet ikke er ‘hr. hvem som 
helst’, skulle der alligevel gå mere end et årti, før det blev nogenlunde al-
ment erkendt i den socialpolitiske og økonomiske debat, at omkring 1/4 af 
befolkningen i den erhvervsaktive alder til stadighed var offentligt forsør-
get. Og selvom efterfølgende undersøgelser viste (Larsen & Andersen, 
1993), at der er ret stor udskiftning af personerne i denne marginaliserede 
gruppe – hvilket selvfølgelig er godt for de pågældende – gør det jo ingen 
forskel for skatteyderne, hvilke personer der er på overførselsindkomst. 
Det havde været dyrt, lyder argumentationen, nu var det blevet dyrere, og 
var der ingen, der gjorde noget, ville det nok blive endnu dyrere.  
 
Denne udvikling er ikke noget specifikt dansk fænomen. Alle lande i Vest-
europa har oplevet en betydelig stigning i antallet af personer, som i den 
erhvervsaktive alder står udenfor eller på grænsen af arbejdsmarkedet og 
dermed også i de sociale udgifter til denne gruppe. De forskellige landes 
forskellige socialpolitiske strukturer afspejler sig i størrelsen af de enkelte 
undergrupper. Mens Danmark således har forholdsvis mange personer på 
efterløn og på førtidspension, har for eksempel Holland især mange invali-
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depensionister, Sverige og England særlig mange personer på sygedag-
penge, og i de sydeuropæiske lande arbejder omkring mellem 1/4 og 1/3 af 
arbejdsstyrken på det informelle (sorte) arbejdsmarked uden for den of-
fentlige sociallovgivnings sikkerhedsnet. 
 
Hvis vi for nemheds skyld regner med, at der i Danmark er 1.000.000 per-
soner i alderen fra 18 til 66 år på overførselsindkomst, og at de i gennem-
snit modtager 150.000 kr. årligt fra det offentlige, giver det 150 milliarder 
kr. Disse penge samt udgifterne til deres opkrævning og administration 
skal hentes fra skatteyderne. Det svarer til knapt 1/2 af de sociale udgifter 
og til ca. 20 % af den nuværende skattebyrde. 
 
Udover at være et problem for de marginaliserede selv og for skatteyderne, 
så er gruppen også et problem i en større samfundsøkonomisk sammen-
hæng, fordi de fleste stadigvæk har en større eller mindre arbejdsevne og 
tit også arbejdslyst i behold og derfor ville kunne bidrage til at gøre sam-
fundet endnu rigere, hvis der kunne findes plads til dem på arbejdsmarke-
det.  
 
Der har således længe været hårdtslående argumenter for at gøre noget. Og 
ret indlysende har det fået mange netværk af både kommunal- og Christi-
ansborg-politikere og med støtte fra arbejdsgiver- og lønmodtagerorgani-
sationer til at stille forslag om at holde igen på overførselsindkomsterne. 
Aktiveringen skal få flere i arbejde, holde igen på skatterne og helst sænke 
dem, øge nationalproduktet og dermed den almene økonomiske levestan-
dard. Det begyndte i enkelte kommuner i slutningen af 1980’erne, hvor 
understøttelsen inddrages/formindskes, hvis de ledige ikke ville tage det 
anviste arbejde. Hurtigt spredte denne tankegang sig i de borgerlige partier 
og til dele af Socialdemokratiet både i andre kommuner og på Christians-
borg. Arbejdsgiverorganisationerne og store dele af fagbevægelsen bakke-
de op. For fagbevægelsens vedkommende har det haft betydning, at ar-
bejdsløsheden på dette tidspunkt var høj, og at det derfor langt fra altid var 
muligt at prøve de lediges arbejdsevne på det ordinære arbejdsmarked. 
Skulle dagpengesystemet opretholdes, var det nødvendigt at give køb over 
for de borgerlige og arbejdsgiverne. Argumentet om, at det koster for me-
get med de mange på overførselsindkomster, og at der derfor skal aktive-
res, føres således frem af både økonomiske og politiske magtnetværk.  
 
 Anden umiddelbare forklaring: Udsigterne til mindre nytilgang til ar-
bejdsmarkedet og til flere gamle at forsørge  
Beslægtet med argumenterne om for stor en skattebyrde og for lille en na-
tionalindkomst er argumentationen, der peger på et fremtidigt fald i nytil-
gangen til arbejdsmarkedet. I årtierne fremover bliver der samtidigt flere 
gamle, der skal forsørges. Der bliver derfor i fremtiden færre, der skal for-
sørge flere. Og derfor, siges det i mange politiske netværk og med støtte 
fra medier, spindoktorer og regeringsorienterede økonomer (blandt andre 
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Velfærdskommissionen af 2003), bliver det svært at fastholde det nuvæ-
rende velfærdsniveau og kvaliteten af den nuværende velfærdsstat uden, at 
der andre steder fra kommer flere i arbejde: Enten fra den million, der er 
på overførselsindkomster, fra indvandring eller ved, at der arbejdes mere 
og længere blandt de, der allerede er i arbejde. 
 
 

Figur 10: Demografiske forsørgerkvoter. 1901-2081
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Den demografiske forsørgerkvote defineres som summen af antallet af personer i 
alderen 0-14 år og antallet af personer, der er 65 år eller derover, divideret med antallet 
af personer i alderen 15-64 år. 
Den demografiske børnekvote defineres som antallet af personer i alderen 0-14 år 
divideret med antallet af personer i alderen 15-64 år. 
Den demografiske ældrekvote defineres som antallet af personer på 65 år og derover 
divideret med antallet af personer i alderen 15-64 år. 
Kilde: Velfærdskommissionen (2004) 
 
Det har blandt andet været regeringens Velfærdskommission af 2003, der 
har argumenteret sådan, og i forlængelse heraf er der i foråret 2006 indgået 
brede politiske forlig om ændringer i efterlønsordningen, folkepensionen 
og anden lovgivning i en retning, som skulle øge mængden af udført ar-
bejde.  
 
Der har dog været en del kritik af denne argumentation. Der er stillet 
spørgsmål ved, om en tendens til mindre arbejdsstyrke fremover nødven-
digvis vil sætte sig betydende spor i velfærdsudviklingen og vel-
færdsstaten. De beregningsmæssige forudsætninger for Velfærdskom-
missionens fremskrivninger er også blevet anfægtet. Imidlertid er det ikke 
opgaven her at gå ind i beregningerne af nytilgangen til arbejdsmarkedet 
og argumenterne om ’ældrebyrdens’ trussel mod velfærden. Vi skal alene 
påpege, at fokus på, at der fremover vil blive færre, der skal forsørge flere, 
har lagt øget vægt på og stillet stigende krav om mere aktivering.  
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Flere magtnetværk har således spillet en rolle. På det økonomiske område 
har statslige og private arbejdsgivere peget på voksende problemer med at 
rekruttere arbejdskraft. På det ideologiske område har Velfærdskommis-
sionen og andre spindoktorer fået betydelig mediemæssig opmærksomhed 
på deres profetier om, at fremtidens befolkningsudvikling truer velfærds-
samfundet. Og de mest magtfulde politiske netværk: Alle politiske partier 
minus Enhedslisten, Kommunernes Landsforening, kommunerne og top-
embedsmændene har sluttet op og vedtaget betydelige forringelser af de 
offentlige pensionsordninger mv. for at øge fremtidens arbejdsudbud.  
 
Til de umiddelbare forklaringer skal så lægges – stadig inden for (over-
vejende) økonomiske netværk – to mere grundlæggende og strukturelle 
forklaringer. 
 
Første grundlæggende forklaring: Mod fleksible produktionsmetoder, 
nye reguleringsformer, omstilling af arbejdskraften mv. 
Det er centralt i forståelsen af aktiveringspolitikkens gennemslag og stadig 
mere dominerende betydning i dansk og vesteuropæisk økonomisk politik, 
at der de sidste par årtier er sket meget betydelige ændringer i økonomien. 
Ultrakort, drejer det sig om den måde, der produceres og fremstilles varer 
og tjenester på. Bestemt især af ændrede vaner for forbrug af varer og tje-
nester hen i mod ønsker om stadig mere varierede produkter, er der sket en 
omlægning af produktionen. Væk fra en Fordisme karakteriseret ved mas-
sefremstilling af ensartede varer og tjenester og hen i mod fleksible pro-
duktionsmetoder med vægt på et varieret udbud af varer og tjenesteydelser, 
teknologiske fremskridt, ændringer i organisationerne og virksomhederne 
og erhvervsmæssig fornyelse.  
  
Det kræver udvikling og stadig omstilling, ikke blot af produktionsappa-
ratet, men også af arbejdskraften. Den skal være veluddannet og hele tiden 
parat til mere uddannelse; den skal være fleksibel og stadig indstillet på at 
omstille sig efter de skiftende ændringer i produktionen af varer og tjene-
ster. Den skal omstille sig til vedvarende omstilling. 
  
Som en konsekvens af og delvis i takt med disse mere grundlæggende for-
skydninger i økonomien er der sket en ændring af de samfundsmæssige 
reguleringsformer. Den økonomiske politik er gradvis omlagt med mere 
og mere vægt på at fremme teknologisk udvikling, innovation og hurtigere 
omstilling i produktionen. Og for at sikre den samfundsmæssige reproduk-
tion er både samfundets normer, institutioner, organisationsformer, det 
sociale sikkerhedsnet og de offentlige politikker, især uddannelsespolitik-
ken og socialpolitikken, blevet tilpasset og i nogle tilfælde ligefrem ind-
ordnet under kravene om et fleksibelt arbejdsmarked: Nedtoning af pro-
gressionen i beskatningen (ved at flytte noget af indkomstbeskatningen fra 
den progressive statsskat til den ensartede kommunale skat for alle ind-
komster), nedtoning af omfordelingen til fordel for de dårligst stillede og 
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nedtoning af indkomstgarantier for modtagere af sociale ydelser er gået 
hånd i hånd med mere vægt på incitamenter til arbejde og til at arbejde 
mere. Det er erhvervslivets konkurrenceevne, der er i fokus gennem disse 
ændringer af reguleringsformerne. 
 
Og med denne omlægning af reguleringsformerne kom også en liberali-
stisk-ideologisk funderet offensiv omlægning af velfærdspolitikken. Den er 
kort fortalt: Væk med lighed; rettigheder skal afspejle pligter; den enkelte 
skal tage ansvar for eget liv, og det offentliges rolle skal nedprioriteres. (I 
afsnittet om ideologiske magtnetværk skal vi se nærmere på denne om-
lægning). 
 
Som en del af ændringerne i de samfundsmæssige reguleringsformer har 
de væsentligste økonomisk-politiske aktører herunder fagbevægelsen i 
stigende grad accepteret, at den statslige finanspolitik ikke længere skulle 
bruges til at regulere den effektive efterspørgsel efter varer og tjenester 
(keynesianismen). I stedet er vægten blevet lagt på en monetaristisk øko-
nomisk politik, der har inflationsbekæmpelse og balance på de offentlige 
budgetter som væsentligste mål. Og nu bliver en fleksibel arbejdskraft og-
så et af midlerne til at begrænse lønstigninger og derved inflationære ten-
denser. Der skal etableres institutionelle ordninger, der kan kompensere 
for eller modvirke de inflationære tendenser, der vil være en følge af rela-
tivt gode sociale sikringsordninger (sammenlignet med andre lande) i en 
periode med faldende arbejdsløshed. Og her indgår aktiveringspolitikken 
som en vigtig del. Gennem uddannelse og jobtræning af de arbejdsløse 
skal deres arbejdskraft gøres attraktiv for arbejdsgiverne, og gennem di-
sciplinerende foranstaltninger i aktiveringspolitikken skal de arbejdsløse 
’motiveres’ til at være medspillere i hele denne proces: Ændringer i efter-
spørgslen, nye produktionsmåder, mere fleksibel arbejdskraft, nye regule-
ringsformer og en ny økonomisk politik, der også kræver fleksibilitet hos 
arbejdsstyrken. Og fleksibiliteten sikres blandt andet via aktivering.  
 
Som vi kan se, spiller de økonomiske, ideologiske og politiske magtnet-
værk meget tæt sammen ved omlægningen fra Fordistisk til fleksibel pro-
duktion mv. De økonomiske magtnetværk knyttet til varefremstilling og 
service sørger i enkeltvirksomheder, virksomhedsnetværk og gennem ar-
bejdsgiverorganisationer for produktionsomlægningerne. Og sammen med 
fagforeningerne, de borgerlige og de socialdemokratiske politiske aktører 
gennemfører de økonomiske og politiske netværk uddannelsesreformer, 
som øger arbejdskraftens kvalifikationer, herunder dens omstillingsevne. 
Det politiske magtnetværk gennemfører efter pres fra de liberale-
ideologiske netværk, fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne nye 
samfundsmæssige reguleringsformer og en omlægning af velfærdspolitik-
ken, så den fremmer incitamenter til arbejde og bliver mindre udgiftskræ-
vende. I hele denne overvejende økonomiske udvikling, men også med 
væsentlige ideologiske og politiske indslag, spiller alle aktørerne på den 
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beskæftigelsespolitiske scene med: Ministre, borgmestre, medlemmer af 
parlamentariske forsamlinger, politiske partier, ledende embedsmænd, 
spindoktorer, ledende personer fra medierne, de mest betydende interesse-
organisationer (Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, de største 
fagforbund, Kommunernes Landsforening), industri-, transport-, finans- og 
bankkapital, enkeltstående magtfulde kapitalinteresser (fx A.P. Møller) 
samt internationale organisationer som EU og OECD.  
 
Men hvor kommer aktiveringen ind? Den kommer ind ved dels at sænke 
overførselsindkomsterne (jf. første umiddelbare forklaring på aktivering), 
dels ved gennem uddannelse at opkvalificere de arbejdsløse og dels ved at 
fremme de arbejdsløses omstillingsparathed. 
 
Som en del af udviklingen fra Fordisme til fleksibel produktion, og herun-
der som en del af aktiveringspolitikkens disciplinering, har de økonomiske 
netværk af offentlige og private virksomheder i det seneste årti også påvir-
ket de arbejdsmarkedsmarginaliserede. Sammen med det ideologiske net-
værk og det politiske netværk har de skabt en voksende indkomstulighed 
(Statistisk 10-års oversigt 2006). Gennem større lønstigninger til de bedre 
aflønnede, ved at sænke skatterne for de beskæftigede, ved at barbere i 
arbejdsløshedsunderstøttelsen, ved at lægge loft over kontanthjælpen og 
ved at tilføje en etnisk dimension, starthjælpen. Der er på denne måde 
skabt et nyt hierarki af indkomstulighed for de, der er uden for arbejds-
markedet:  
• I toppen har vi dagpengemodtagere, som er arbejdsløshedsforsikrede. 
• En lavere kontanthjælp til de ikke-forsikrede. 
• Et dyk i kontanthjælpen for unge uden erhvervskompetence efter ½ år 

og for grupper af samlevende kontanthjælpsmodtagere (’kontanthjælps-
loftet’).  

• En endnu lavere kontanthjælp – den såkaldte starthjælp – primært til 
immigranter. 

  
Det har yderligere skærpet disciplineringen. Budskabet til de arbejdende 
er: “Se bare på dagpengenes størrelse (med forringelse af dækningsgra-
den, jf. figur 2 i kapitel 2) hvor dårligt det kan gå, hvis I ikke holder jer i 
arbejde”. Til dagpengemodtagerne er budskabet, at de kan se på størrelsen 
af kontanthjælpen, hvad der vil ske, hvis de ikke snart kommer i arbejde. 
Kontanthjælpsmodtagerne kan så igen se til dem, der har ramt ’kontant-
hjælpsloftet’. Og endelig kan de med kontanthjælpsloft så se på modtagere 
af starthjælp, at regeringen er klar til at sænke indkomsten yderligere, hvis 
de ikke snart kommer i arbejde. Det gælder for alle, at det er med til at 
fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet eller se at komme i arbejde 
hurtigst muligt, fx via aktivering. Også selvom udsigterne til varig beskæf-
tigelse jo heller ikke er gode herfra, jf. kapitel 3.  
Anden grundlæggende forklaring: Arbejdsgivernes ønske om en stor og 
kvalificeret reserve af arbejdskraft 
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Centralt i forståelsen af de mere grundlæggende forhold, der fremmer ak-
tiveringen, er erhvervslivets ønske om til enhver tid at kunne få dækket 
ethvert behov for arbejdskraft. En pulje af ledig arbejdskraft med højst 
mulig produktivitet har stor betydning for konkurrenceevnen hos den en-
kelte arbejdsgiver og for de enkelte landes økonomi. Det er derfor væsent-
ligt, at de enkelte stater sikrer tilstedeværelsen af en passende stor og højt 
kvalificeret reserve af arbejdskraft, og til dette formål er aktiveringspoli-
tikken et velegnet middel. Reserven af arbejdskraft kan dog også blive for 
stor, nemlig hvis der herved opstår risiko for afvigende normer, vaner og 
levevis i store grupper af samfundet og derved muligheder for uroligheder 
og optøjer, som vi skal se nedenfor i afsnittet om politisk magt. 
 
En passende stor og kvalificeret arbejdsreserve bidrager samtidig til at di-
sciplinere de beskæftigede. Jo flere, der står uden for virksomhederne og 
har kvalifikationerne til at overtage de beskæftigedes job, desto mere til-
bageholdende vil disse være, både med krav til løn og til arbejdsvilkår. 
Dette er reservens vigtigste disciplineringseffekt. Lægges hertil så en re-
striktiv aktiveringspolitik som den danske i form af straks-aktivering mv. 
(Kvist, 2002), disciplineres de arbejdende yderligere. Det gælder især de 
dele af arbejdsstyrken, der kunne føle sig fristet til at foretrække passiv 
forsørgelse frem for monotone og perspektivløse job eller er fristet af 
kombinationen af passiv forsørgelse og sort arbejde. Budskabet er: “Se 
bare hvordan det går de, der bliver arbejdsløse – de får ikke lov til at gå i 
fred og ’“fise den af’’ på dagpenge og kontanthjælp”. 
 
Forståelsen af en arbejdskraftreserve som nyttig for erhvervslivet er udvik-
let allerede omkring 1860’erne. Arbejdskraftreserven så selvfølgelig meget 
anderledes ud dengang. Det var da især landarbejdere, husmødre, fritstille-
de ved rationaliseringer og så den arbejdskraft, som næsten altid først bli-
ver fyret og sidst ansat. I en aktiveringssammenhæng er det imidlertid vig-
tigere at pointere, at både dengang og i dag er det ikke alle på overførsels-
indkomst i den erhvervsaktive alder, som har tilstrækkelig arbejdsevne til 
at kunne indgå i arbejdsreserven og dens opkvalificering gennem aktive-
ringen. Det gælder ikke kun ’de lange overfrakker’, ’syvårsbranderten’, 
stærkt psykisk syge, men også andre dele af gruppen af langvarigt kon-
tanthjælpsmodtagere og førtidspensionister (antallet af kontanthjælpsmod-
tagere, der har modtaget hjælp i 10-12 måneder udgør i 2005 omkring 
110.000 personer, mens antallet af førtidspensionister samme år udgør 
omkring 250.000 personer). Det anslås, at ca. 90.000 indvandrere og deres 
efterkommere står uden for arbejdsmarkedet, og at vejen for omkring 
halvdelen vil være meget lang. 
 
Ifølge Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelser var der 94.000 per-
soner uden for arbejdsstyrken, fx pensionister og efterlønsmodtagere, der i 
2006 ønskede et erhvervsmæssigt arbejde, og heraf var der 43.000, der 
aktivt søgte et job (Danmarks Statistik, 2007). Det må desuden antages, at 
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mange modtagere af sociale ydelser har nogen arbejdskraft i behold 
(Bengtsson, 1991). Udover nogle blandt de omkring 110.000 kontant-
hjælpsmodtagere og de ca. 250.000 førtidspensionister, omfatter arbejds-
kraftreserven flertallet af de ca. 160.000 modtagere af arbejdsløshedsdag-
penge, nogle af de omkring 70.000 på sygedagpenge, nogle af de omkring 
20.000 revalidender og flertallet af de ca. 46.000 aktiverede (Social Års-
rapport, 2005).  
 
Mens arbejdskraftreserven som nævnt er funktionel for økonomien, udgør 
de, som ikke har nogen arbejdsevne, en ’overskudsbefolkning’ og er i bed-
ste tilfælde irrelevant (for økonomien) og i værste tilfælde en trussel mod 
samfundets stabilitet. Der er i forsøg på at forudsige fremtiden kommen-
tatorer, der har vendt blikket mod USA og Brasilien og udtalt, at vi er på 
vej mod 20:80 samfundet. Altså samfundet hvor fire femtedele af borgerne 
er overflødige (Martin & Schumann, 1997). Senest har den kendte tyske 
samfundsforsker Ulrich Beck i en artikel i Politiken (26/11/05) om urolig-
hederne i de franske ghettoer udtalt, at “I skyggen af den økonomiske glo-
balisering befinder stadig flere mennesker sig i udsigtsløs håbløshed, hvis 
væsentligste kendetegn er – det tager helt vejret fra en – at disse menne-
sker ligefrem ikke kan bruges mere. De udgør ikke en ’reservearmé’ (i 
Marx’ definition), som trykker prisen på menneskelig arbejdskraft. En 
økonomisk vækst kan godt fortsætte uden deres bidrag. De regerende kan 
blive valgt uden deres stemmer”.  
 
Det kan måske være svært for mange at tilslutte sig profetien om 20:80 
samfundet. Men de første skridt mod opdeling i enten reservearmé eller 
overskudsbefolkning er taget både i Danmark og Holland – de to europæ-
iske lande, der længst har haft de mest omfattende aktiveringsforanstalt-
ninger. Begge lande har i deres aktiveringspolitik opdelt arbejdsmarkedets 
marginalgrupper efter kriteriet: Reservearmé eller overskudsbefolkning. 
De ledige deles i begge lande i fem grupper bestemt af, hvor tæt eller hvor 
lang afstanden er til arbejdsmarkedet. Ved ’umiddelbar match’ har borge-
ren kompetencer og ressourcer, der umiddelbart matcher arbejdsmarkedets 
krav, mens den anden ekstrem ’ingen match’ udtrykker, at borgeren aktu-
elt ikke har nogen arbejdsevne, der kan anvendes.  
  
Arbejdsgiverne og deres organisationer har en lige så forståelig som ikke-
legitim interesse i en stor og kvalificeret reserve af arbejdskraft. Engang i 
tyverne udtalte skibsreder A.P. Møller, at arbejdsløsheden skulle være så 
stor, at den kunne trykke på lønnen. Sådanne udtalelser i så grov en form 
har længe været illegitime og høres ikke mere. Ikke fra arbejdsgiverne el-
ler deres organisationer, og for det politiske magtnetværk passer arbejds-
løshed og velfærdsstat dårligt sammen (jf. nedenfor under de ideologiske 
magtnetværk). Men samtidig er der vel ikke mange, der vil nægte, at re-
servearmeen grundlæggende er i arbejdsgivernes interesse, og skal det nu-
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værende økonomiske system vedblive at fungere, må de have en reserve af 
arbejdskraft at trække på. Om nødvendigt gennem indvandring.  

4.2.2 De ideologiske netværk 
Første umiddelbare forklaring: Arbejdsløshed og velfærdsstat passer 
dårligt sammen 
I en nogenlunde veludbygget velfærdsstat, som man kan sige, at den dan-
ske har været fra begyndelsen af 1970’erne, har arbejdsløshed været et 
stadigt problem for de politiske magtnetværk og især for den siddende re-
gering. Mest for partierne til venstre for midten, men bestemt også for de 
borgerlige. For det passer i de mere almene forestillinger ikke godt sam-
men, at der er arbejdsløshed i en velfærdsstat. Derfor har arbejdsløsheds-
bekæmpelse været en væsentlig del af enhver regerings politik, og derfor 
skal de arbejdsløse aktiveres. Om ikke andet så på det officielle og retori-
ske niveau. Mange vesteuropæiske lande, herunder Danmark, har da også 
valgt at trække de aktiverede personer ud af arbejdsløshedsstatistikken. Og 
det har sænket den officielle arbejdsløshed mærkbart – med omkring 50 % 
– afhængig af de økonomiske konjunkturer og antallet af aktiverede. 
 
Anden umiddelbare forklaring: De arbejdsløse er dovne og moralsk an-
løbne 
Denne forklaring på aktivitetspolitikken har, som vi skal se, sine rødder i 
både økonomiske, ideologiske og politiske netværk. I 1920’erne, da vel-
færdsstaten endnu var i konfirmationsalderen, kunne skibsreder A.P. Møl-
ler som nævnt udtale, at arbejdsløsheden skulle blive så høj, at den kunne 
trykke på lønningerne. Det går ikke helt så let længere. Det sociale sikker-
hedsnet er blevet større og bedre, og udtalelser som denne er ikke længere 
’politisk korrekte’. 
 
Den mere udbyggede velfærdsstat fra begyndelsen af 1970’erne har dog i 
kombination med lange perioder med arbejdsløshed i stedet skabt angst 
for, at selvforsørgelsesprincippet som grundlæggende moralsk norm for-
vitrer. Mest hos liberale befolkningsgrupper og ditto politikere, men også 
langt ind i Socialdemokratiet. Professor i socialpolitik Jørn Henrik Peter-
sen taler således om, at det fra starten har været et klart formuleret sigte 
med aktivlinjen at ’genetablere velfærdsstatens moralske grundlag’ (citeret 
efter Carstens, 1998). Og Annette Carstens, der har været fremtrædende 
leder af og talsmand for kommunale aktiveringsprojekter, taler om, at nøg-
leordene er ’ansvar, moral og fællesskab’ og, at ’genoprustning af selvfor-
sørgelsesprincippet som fælles moralsk værdigrundlag står helt centralt’ 
(Carstens, 1998).  
 
Opfattelsen er, at uden det fælles moralske grundlag – at enhver borger 
skal bestræbe sig på at forsørge sig og sine – er samfundets sammen-
hængskraft truet – på flere måder: 
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• Arbejdsmarkedet med udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft kan ik-
ke fungere uden selvforsørgelsesprincippet som grundlag.  

• Der er risiko for, at der blandt de marginaliserede udvikler sig subkul-
turer med afvigende normer. I sidste ende kan det betyde optøjer og op-
rør.  

• I den anden ende er der ifølge regeringens Velfærdskommission fra 
1995 risiko for ’oprør fra oven’ (Kommissionen om fremtidens beskæf-
tigelse og erhvervsmuligheder, 1995). Villigheden til at betale til de 
svagere og dårligst stillede er i et eller andet omfang betinget af, at man 
er medlem af samme fællesskab og dermed har tillid til, at de marginali-
serede deler samme moralske grundholdninger og normer som en selv. 
Og det er denne villighed til fortsat at betale, der også i det politiske 
magtnetværk og økonomiske netværk rejses tvivl om ved de senere års 
meget brede politiske beslutninger omkring forringelser af efterlønnen, 
nedskæringer i kontanthjælpen og dagpengene og om de stadige krav 
om yderligere nedskæringer, jf. kapitel 2.  

 
Men hvordan kan det sikres, at de forsørgede også har selvforsørgelses-
princippet som moralsk værdigrundlag, når det under arbejdsløshed ikke 
kan prøves ved at give alle et arbejde? Massive og samstemmende forsk-
ningsresultater viser imidlertid, at det store flertal af arbejdsløse ikke blot 
er meget motiverede til at arbejde, men ofte også er mere motiverede end 
de arbejdende (Gallie & Paugam, 2000; Gallie, Paugam & Jacobs, 2003). 
Alligevel fremhæver liberalt orienterede fx Annette Carstens ’at en del af 
de ledige trives fint med ledigheden’ (Carstens, 1998). Og Velfærdskom-
missionen fra 1995 fortsætter: “Det er i orden, hvis man vantrives, eller 
hvis trivslen er udtryk for nødtvungen tilpasning til arbejdsløsheden, men 
det er ikke i orden, at en del faktisk trives helt fint, nogle endog bedre, end 
hvis de var i arbejde”. (Carstens, 1998). 
 
Og her er det så, at aktiveringen kommer til hjælp, fordi den giver mulig-
hed for at afprøve, om viljen til arbejde er til stede. Derudover, siges det 
videre, er aktivering velegnet til at sikre mod misbrug, så de marginalise-
rede ikke – i hvert fald ikke i større omfang end de arbejdende – kan have 
“sorte” indtægter. Også dette argument strider mod de eksisterende erfa-
ringer, der viser, at beskæftigede i langt højere grad end arbejdsløse udfø-
rer “sort” arbejde (blandt andet fordi det kræver både værktøj og et net-
værk af kunder og arbejdskolleger til at lave sort arbejde, jf. Pahl, 1984). 
 
Netværkene omkring denne forklaring på aktivering: At de, der er i den ar-
bejdsdygtige alder og modtager indkomstoverførsler, er dovne og moralsk 
anløbne, er, som vist i sær ideologiske. Men også økonomiske netværk 
repræsenteret ved store dele af fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisatio-
nerne har bakket argumentet op. Endelig har politiske netværk gennem 
forlig mellem Socialdemokraterne og de borgerlige partier benyttet argu-
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mentet for gennemførelse af en række nedskæringer i kontanthjælpen og 
dagpengene.  
 
Argumentet om aktivering som test på arbejdsløses arbejdsvilje er blevet 
noget svækket ved indgangen til det 21. århundrede. Det viser sig nemlig, 
at mellem 1/3 og 2/3 af de ledige kontanthjælpsmodtagere slet ikke delta-
ger i aktiveringsforanstaltninger (Larsen m.fl., 2001). Kommunerne siger, 
at aktivering over for visse grupper opfattes som formålsløs, fordi disse 
grupper simpelthen ikke kan nås, da de ikke er påvirkelige af økonomiske 
incitamenter (Weise & Brogaard, 1997) og derfor heller ikke kan ’trues’ i 
aktivering. De vurderes af sagsbehandlerne som værende uden for hjæl-
pens, pædagogikkens og disciplinens rækkevidde (Larsen, 2002). Opde-
lingen af kontanthjælpsgrupper i matchgrupper, bestemt af deres afstand til 
arbejdsmarkedet, har ligeledes svækket denne forklaring på aktivering. 
 
Tredje umiddelbare forklaring: Ydre pres for mere aktivering; inspirati-
on fra andre lande 
Gennem århundreder har det været almindeligt, at især politiske og ideolo-
giske magtnetværk kiggede til beslægtede landes social- og arbejdsmar-
kedspolitik for at se, om der var noget, der kunne læres. Bismarks social-
lovgivning fra 1880’ernes begyndelse havde blandt andet ved hans person-
lige samtaler med Estrup og kongen således stor indflydelse på udformnin-
gen af Danmarks store socialreform i 1890’ernes begyndelse. I 1930’erne 
skævede den svenske socialminister i sin lovgivning til Steinckes socialre-
form fra 1930’ernes begyndelse. Og under den danske politiske ideo-
logiske debat i begyndelsen af 1960’erne om ATP og folkepensionens 
fremtid blev erfaringerne fra Sverige om en indtægtsbestemt folkepension 
ofte draget ind i diskussionerne. For blot at nævne nogle af de tydeligste 
og mest kendte eksempler.  
 
Det var omkring 1990, at der skete et væsentligt ideologisk skift i europæ-
isk og dansk arbejdsmarkedspolitik. Det kom selvfølgelig ikke fra den ene 
dag til den næste, men havde været på vej nogen tid. Det begyndte i USA i 
1980’erne, hvor der under Reagans præsidentperiode opstod en opfattelse 
af, at alt for mange mennesker og især enlige mødre ikke bare levede af of-
fentlige midler, men også indrettede deres liv derefter. Mødrene produce-
rede med andre ord børn sammen med ’uansvarlige’, fraværende og ofte 
arbejdsløse fædre med henblik på at sikre sig en stabil offentlig forsørgelse 
som enlig mor. I et forsøg på at bekæmpe denne såkaldte velfærdsafhæn-
gighed indførtes workfare eller det, som vi i denne bog kalder aktivering. 
Denne forståelse af velfærdsafhængighed og af nødvendigheden af at be-
kæmpe den havde ikke svært ved at brede sig til Margaret Thatchers kon-
servative England og derfra videre til Kontinentaleuropa. Her var det dog 
ikke et spørgsmål om enlige mødres forsørgelse, men som vi for Dan-
marks vedkommende har set ovenfor: Om alt for mange på forsørgelses-
indkomster. 
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Man kan sige, at der med aktiveringstankegangen kom en helt ny måde at 
tænke på til Europa og Danmark. Det var politiske netværk på Christians-
borg og i en række kommuner samt både borgerlige og socialdemokratisk 
orienterede ideologiske netværk, som var de første til at tage aktiverings-
tanken op herhjemme. Sociale klienter skulle nu arbejde eller uddanne sig 
og ikke blot blive forsørget og for nogles vedkommende stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet. 
 
Fra slutningen af 1990’erne kommer et pres fra OECD og især EU om ko-
ordinering og ensartethed i beskæftigelsespolitikken og i bekæmpelsen af 
eksklusion. EU’s beskæftigelsespolitik bygger på fire ’søjler’: Forøgelse af 
beskæftigelsen, fremme af iværksætterinitiativer, fremme af tilpasningen 
mellem virksomhederne og deres ansatte og fremme af lige muligheder for 
begge køn. Under den første søjle anbefales blandt andet, at medlemslan-
dene skal aktivere unge efter seks måneders arbejdsløshed. Der er imidler-
tid tale om henstillinger til medlemslandene – såkaldte bløde instrumenter 
i hænderne på Kommissionen – og medlemslandene er ikke tvunget til at 
følge henstillingerne.  
  
Det samme gælder den fra begyndelsen af det 21. århundrede anvendte 
’åbne koordinationsmetode’, hvor regeringslederne mødes og fastlægger 
fælles mål blandt andet for fremtidig beskæftigelse, bekæmpelse af fattig-
dom og reduktion af social eksklusion. Heller ikke her kan der sanktione-
res mod de lande, der ikke lever op til de fælles målsætninger. Men der er 
møde en gang om året, hvor de enkelte medlemslande skal redegøre for og 
besvare spørgsmål om deres målopfyldelse eller mangel herpå. Til grund 
herfor udarbejder de enkelte medlemslande nationale handlingsplaner, de 
såkaldte NAP’er. Hvert medlemsland har således nationale planer for både 
beskæftigelse, fattigdomsbekæmpelse og eksklusion. 
 
Det er indbygget i EU-strategien, at vejen til konkurrencedygtighed blandt 
andet går over øget arbejdsproduktivitet gennem opkvalificering af ar-
bejdskraften og ikke via sænkning af lønningerne. Selvom der er tale om 
henstillinger, er den almindelige opfattelse alligevel, at EU fremmer en vis 
ensartethed i landenes politikker, herunder også i aktiveringspolitikkerne. 
Om ikke andet så ved at få medlemslandene til at fokusere på tvang og for-
hindre dem i at beslutte andre typer af arbejdsmarkedspolitik end aktive-
ring (Hvinden & Johansson, 2006; Mailand, 2006).  

 
Fjerde umiddelbare forklaring: Globaliseringen 
Internationaliseringen og den såkaldte globalisering med tilhørende vægt 
på øget konkurrence, konkurrenceevne, lave omkostninger og større ar-
bejdsindsats bruges ofte som dække for at gennemføre stærkt ideologiske 
foranstaltninger, fx nedskæringerne i ydelserne til arbejdsløse eller stram-
ning af de disciplinerende foranstaltninger. Og det på trods af, at verden 
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ikke er blevet globaliseret. Verdens handel, investeringer og kapital-
strømme foregår for langt størstedelens vedkommende inden for eller mel-
lem Nordamerika, EU og Japan plus nogle enkelte lande i Sydøstasien. 
Resten af verden er stort set udelukket fra disse relationer. De tre store 
handelsblokke er relativt lukkede, når det gælder køb af varer fra andre 
dele af verden. I stedet er det staterne, der har dereguleret markederne in-
klusive den stigende internationalisering af finans- og valutamarkederne 
(Kaspersen, 2005). Så selvom politikere ofte bruger globaliseringen som 
det ultimative trumfkort over for befolkningerne, er det i virkeligheden 
dem selv, der er ansvarlige for de sociale nedskæringer og de voksende 
krav til arbejdskraften om omstilling og ændrede kvalifikationer.  
Men det er ikke alene politiske magtnetværk, der bruger globaliseringen 
som argument for aktivering, også ideologiske netværk: Medier, liberalt 
orienterede økonomer, spindoktorer mv. understreger ofte globaliseringen 
som begrundelse for omstillingskrav til arbejdskraften. Og i det økono-
miske magtnetværk træffer virksomhedsejerne beslutninger om lukning af 
danske virksomheder og oprettelse af nye i Asien med henvisning til glo-
baliseringen. 
 
Til de umiddelbare forklaringer skal så lægges – stadig inden for (overve-
jende) ideologiske netværk – to mere grundlæggende og strukturelle for-
klaringer. 
 
Første grundlæggende forklaring: ’Noget for noget’- tankegangen  
Aktiveringstankegangen passer som hånd i handske til den liberalistiske 
ideologi. Den er mere end to århundrede gammel, men har i de sidste to år-
tier næsten overalt i verden, herunder også Danmark, fået en mere domine-
rende rolle. Ifølge liberalismen drejer det sig om at styrke individets res-
sourcer for at styrke dets autonomi (Rothstein, 1998) og ikke om forplig-
tende deltagelse i sociale fællesskaber. Det drejer sig om at betone det 
klassiske liberalistiske socialpolitikprincip om ’hjælp til selvhjælp’ frem 
for hjælp, og det drejer sig om at prioritere en ’aktiv politik’ frem for en 
’passiv politik’ Sidstnævnte sprogbrug er dog næsten alene retorisk og 
uden megen reel substans. Ingen betydende arbejdsmarkedspolitiske eller 
socialpolitiske aktører har nogensinde hverken forsvaret eller forpligtet sig 
på en passiv politik. 
  
Liberalisternes opslutning bag aktivering udtrykker sig nok tydeligst i ’no-
get for noget’-tankegangen: Du skal yde for at kunne nyde! Allerede i 
1990 siger Socialministeriet, at alle, der kan, også skal yde noget til gen-
gæld for overførselsindkomster (Socialministeriet, 1990). Aktivlinjen be-
tyder altså, at arbejdsløse nu bliver forpligtet til at acceptere arbejdstilbud, 
uddannelsestilbud, træning og lignende, hvis de vil have arbejdsløsheds-
dagpenge eller kontanthjælp. Noget for noget-tankegangens indførelse i 
socialpolitikken bygger på den forståelse, at tildeling af socialpolitiske 
ydelser, især arbejdsløshedshjælp, kan sidestilles med, hvad der foregår på 
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et marked. Det være sig obligationsmarkedet, kvægmarkedet eller et hvil-
ket som helst andet marked, hvor kontrakter indgås frit mellem to ligestil-
lede parter, der begge kan sige både ’nej’ og ’ja’ til at købe eller sælge. 
 
At det, der foregår i den kommunale aktiveringsforvaltning eller på ar-
bejdsformidlingskontorerne, kan sidestilles med et marked for jævnbyrdi-
ge købere og sælgere, er dog blevet bestridt ud fra flere vinkler: Socialar-
bejderen og klienten, siger kritikerne af markedsanalogien, er ikke magt-
mæssigt ligestillede parter. Og der er derfor ikke tale om en gensidig kon-
trakt – heller ikke i de tilfælde, hvor aktiveringsforpligtelsen udformes 
som en kontrakt – snarere er den ’et siciliansk tilbud’ og udtrykker ’an 
offer you can’t refuse’. I sine mere ekstreme tilfælde, siger kritikerne vide-
re, har ’kontrakten’ karakter af grov indtrængen i klientens privatsfære, når 
fx overførselsindkomsten gøres betinget af omsorgsforpligtelse over for 
egne børn, stop for børnefødsler eller alkoholindtag. Igen er det dog ikke 
vort ærinde her at veje synspunkterne mod hinanden, men alene at pege 
på, at noget for noget-tankegangen gennem de seneste 15-20 år i stadig 
større grad gennemsyrer og dominerer dansk socialpolitik (for en uddyb-
ning heraf se Larsen & Møller, 2004, kapitel 1). 
 
Stærkt medvirkende hertil har været noget for noget-tankegangens opbak-
ning i Socialdemokratiet og i fagbevægelsen. I regeringsgrundlaget for den 
tidligere socialdemokratisk dominerede regering (frem til 2001) siges det 
eksempelvis at ’den aktive linje “… skal videreføres efter de samme prin-
cipper, hvor rettigheder og pligter går hånd i hånd” (Aktuelt den 
24.3.1998: Focus, Regeringsgrundlaget). Det var andre toner end, hvad 
partiets socialminister havde fremhævet i firsernes midte, nemlig at et af 
de vigtigste træk i efterkrigens danske velfærdsmodel var, “at båndet mel-
lem bidrag og rettigheder er så godt som overklippet. Ydelserne er finan-
sierede over skatterne, og mange er gratis. Ordningen bygger på den bre-
dest mulige solidaritet: Hele samfundet.” (Rold Andersen, 1984,35).  
 
Socialdemokraterne og fagbevægelsens tilslutning til noget for noget-
tankegangen og dermed til en mere grundlæggende del af liberalistisk ide-
ologi foregår nogenlunde samtidigt – fra midten af 1980’erne og fremad – 
med at de sammen med de borgerlige partier og stort set alle andre aktører 
på den beskæftigelsespolitiske scene gennemfører en omlægning af vel-
færdspolitikken. Denne omlægning, der er med til at presse aktiveringen 
yderligere fremad, består især af:  
• Væk fra en omfordelingspolitik, der lagde vægt på lighed mellem de 

forskellige befolkningsklasser og grupper. Og hen i mod en politik, der i 
stedet understreger lige muligheder: “… et samfund hvor det er muligt 
at bevæge sig fra bistandsklient til bankdirektør”, som statsministeren 
udtrykte det i sin åbningstale, 2002).  

• Væk fra adskillelsen af rettigheder i forhold til det offentlige og pligter 
som medborger. Og hen i mod, at rettighederne skal afspejle de pligter, 
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der findes. Det oprindelige indhold af arbejderbevægelsens forståelse af 
rettigheder og pligter var noget anderledes. Således var sloganet ’gør 
din pligt og kræv din ret’ møntet på, at den enkelte opnåede rettigheder i 
sin egenskab af medborger, og den universelle ret til at modtage ydelser 
fra velfærdsstaten byggede på, at alle havde pligt til at betale skat, så de 
generelle rettigheder kunne realiseres. Pligten til skattebetaling var sær-
lig rettet mod overklassens skatteprivilegier. Overklassen havde rettig-
heder uden pligter, mens den fremvoksende arbejderklasse havde pligter 
uden rettigheder. Når Socialdemokraterne i dag fortolker rettigheder og 
pligter i en mere snæver mikro-økonomisk, markedsmæssig og forsik-
ringsmæssig forstand, bryder de altså med deres oprindelige ideologiske 
grundlag, men også med kernen i den forståelse, der lå bag efterkrigsti-
dens velfærdsstat. 

• Væk fra det offentliges ansvar for sociale klienters forsørgelse og tryg-
hed. Og hen i mod politikker der lægger vægt på, at den enkelte skal ta-
ge ansvar for eget liv. 

• Væk fra en socialpolitik, der alene har det offentlige som udøvende, og 
hen i mod en politik, der lægger mere vægt på frivillige organisationer, 
familien og andre fællesskaber.  

 
Det er således både ideologiske, økonomiske og politiske magtnetværk, 
som fremmer aktiveringen via ’noget for noget’-argumentationen. De 
ideologiske netværk består af både borgerlige og socialdemokratiske ideo-
loger, medier, spindoktorer, EU og OECD. De økonomiske netværk udgø-
res af arbejdsgiverorganisationerne, enkeltvirksomheder, kapitalfraktioner 
og store dele af fagbevægelsen. Og de politiske netværk i Folketinget og i 
kommunerne med støtte fra Kommunernes Landsforening gennemfører 
’noget for noget’-tankegangen til lovgivning og beslutninger.  
 
Tæt forbundet med tankegangen om, at ikke det offentlige, men den enkel-
te skal tage ansvar for sit eget liv (punkt 3), er individualiseringen af årsa-
gerne til arbejdsløshed. Søgelyset rettes i dag mod de arbejdsløses pligter 
og motivation, og samfundsmæssige og strukturelle årsager til arbejdsløs-
heden er skubbet i baggrunden. Men sådan har det ikke altid været. Frem 
til omkring midten af 1980’erne blev arbejdsløshed i almindelighed set på 
som noget samfundsskabt, og den enkelte arbejdsløse var uden egen skyld 
i sin situation. 
 
Anden grundlæggende forklaring: Arbejdsnormen 
Som nævnt har liberalismen som ideologi eksisteret i mere end to hundre-
de år, men med skiftende betydning for udformningen af beskæftigelses-
politik og anden lovgivning. Svingninger i indflydelse har derimod ikke 
gjort sig ret meget gældende for den anden ideologi, som har øvet indfly-
delse på aktiveringstankegangen: Arbejdsnormen. 
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I tiden for landbrugssamfundet, som i Danmark strækker sig til helt op i 
det 19. århundrede, var arbejde ikke blot kernen i de menneskelige sociale 
relationer, men var også forbundet med lidelse og ydmygelser. Med op-
komsten af kapitalismen og dermed lønarbejdet til erstatning for hoveri, 
men også gennem spredningen af handelsmæssige relationer og dermed 
struktureringen af markeder, herunder arbejdsmarkedet, begynder forståel-
sen af arbejde at tage en drejning. Støttet af civilisationsprocessen glider 
opfattelsen af arbejde som straf og fødselssmerter i baggrunden. Samtidig 
opfattes økonomien i stigende grad som en selvstændig sfære af samfundet 
og ledsages af en voksende forståelse af nødvendigheden for politiske ind-
greb heri. Økonomien fremstår da med en dobbelt logik: Sin egen økono-
miske logik med udbud og efterspørgsel i centrum og med dens evne til at 
løse det store spørgsmål om den sociale orden ved gennem offentlige regu-
leringer at begrænse kapitalismens værste skadevirkninger. Økonomien 
introducerede derved et nyt abstrakt, homogent og merkantilt arbejdsbe-
greb: Arbejde blev nu betragtet som den højeste manifestation af individu-
el frihed og som en vare, det vil sige beskæftigelse. Som sådan blev arbej-
de det etiske fundament – og ikke blot det økonomiske – for kapitalismen 
og det mest repræsentative tegn på civilisation, en moralsk forpligtelse og 
ikke blot som et middel til at overleve. Arbejdsnormen kompletterer såle-
des markedet ved at fremhæve det moralsk/etiske ved at arbejde. 
 
Denne radikalt nye forståelse af arbejde kom til at dominere den vestlige 
verden i løbet af det 19. århundrede. Og siden da er arbejde blevet essen-
sen af at være menneske; forskellige kulturer tenderer til at blive basalt 
assimileret til arbejde. Arbejde bliver i praksis en art ’sekulariseret religi-
on’ (Kumar, 1984). Ganske vist protesterede arbejderklassen og dens fag-
foreninger voldsomt mod den fremvoksende kapitalismes udbytning, og 
kritikken af arbejdets fremmedgørelse kom senere til. Protesterne og kri-
tikken blev dog sjældent rettet mod arbejde som sådan, men mod måderne 
det blev perverteret på i et uretfærdigt indrettet samfund.  
 
De borgerlige revolutioner i det centrale Vesteuropa i midten af det 19. 
århundrede afskaffede de fleste af adelens privilegier og dermed dens for-
agt for manuelt arbejde. Og i stedet kanoniseredes arbejdsnormen, som 
siger, at alle arbejdsduelige voksne mennesker skal forsørge sig og sine. I 
Danmark blev den sat ind i grundloven af 1849, og den fremvoksende ar-
bejderbevægelse fulgte udviklingen op ved dengang som nu at gøre kravet 
om arbejde til noget grundlæggende. Efterfølgende er arbejdsnormen ble-
vet holdt i hævd af bønder, borgere og arbejdere i landbrugssamfundet, i 
industrisamfundet og i servicesamfundet. Siden er der ikke sket mange 
ændringer i denne norm. Det ’nye’ – altså aktiveringstanken – er kun, at 
der gennem de sidste par årtier er sket en skærpelse af normen om arbejde 
og aktivitet – i Vesteuropa og i Danmark. Flere undersøgelser peger sam-
tidigt på, at arbejdsnormen er særlig stærk i de nordiske lande – og det på 
trods af, at de er nogle af de mest veludbyggede velfærdsstater med nogle 
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af de højeste sociale ydelser (Gallie & Paugam, 2000 samt Halvorsen, 
1997). 
 
Opprioriteringen af arbejdsnormen kan bidrage til at forklare, hvorfor in-
klusion eller samfundsmæssig inklusion i Danmark, i det øvrige Vesteuro-
pa og i EU-sammenhæng stort set alene forstås som inklusion på arbejds-
markedet. Det gælder både for arbejdsløse og for andre grupper, fx fysisk 
og psykisk handikappede, indvandrere og flygtninge. Tankegangen er den 
enkle, at har du arbejde, så er du en del af samfundet: Du har også ind-
komst, et arbejdsfællesskab og dermed et socialt netværk. 
 
Flere danske og udenlandske undersøgelser peger dog samstemmende på, 
at arbejdsløses største problem er de lave indkomster. Og en større dansk 
undersøgelse (Hansen, 2001) fremhæver tilmed, at det er lave indkomster 
og i mindre grad manglende arbejde, der er den væsentligste hindring for 
større samfundsmæssig inklusion (her konkretiseret ved deltagelse i for-
brug, kultur, fritidsaktiviteter, politisk deltagelse og socialt netværk). Og 
set i lyset af den langt mere omfattende nationale og internationale fattig-
domsforskning er det jo heller ikke særligt bemærkelsesværdigt, fordi det 
kræver penge at kunne invitere naboen på en øl, familien på middag, kære-
sten i biografen, være medlem af aerobic-klubben, betale kontingent til et 
politisk parti, holde ferie med børnene osv. 
 
Arbejdsnormen er en del af det moralske grundlag for alle aktører i alle 
netværk. Den er en del af det selvfølgelige grundlag for alle: Politiske par-
tier, ministre, embedsmænd, uddannelsesinstitutioner, familien, fagbevæ-
gelsen og arbejdsgiverne, EU og OECD. Og den er et bud på, hvorfor de 
mest magtfulde aktører ikke vælger at give flere penge til de marginalise-
rede grupper, men i stedet og gennem de seneste årtier har valgt at skære 
ydelserne ned. 
 
Men det spiller også en rolle, som nævnt ovenfor, at de mener, at uden det 
fælles moralske grundlag – at enhver borger skal bestræbe sig på at forsør-
ge sig og sine – er samfundets sammenhængskraft truet på flere måder: 
Arbejdsmarkedet kan ikke fungere, der er risiko for subkulturer med afvi-
gende normer, og der opstår manglende vilje hos skatteyderne til at betale 
til de marginaliserede. Sidstnævnte udtrykkes lovgivningsmæssigt gennem 
forringelser af efterlønnen, loft over kontanthjælpen, nedskæringer i dag-
pengene og i den offentlige debat ved de stadige krav om yderligere reduk-
tion af arbejdsløshedshjælpen.  
 
Derfor skal de arbejdsløse aktiveres. Og kan de ikke få arbejde, så kan de 
via aktiveringsprojekter eller uddannelsessystemet lære det grundlæggende 
moralske princip om selvforsørgelse og derved blive mindre truende mod 
den samfundsmæssige sammenhæng.  
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4.2.3 De politiske magtnetværk 
Vi har nævnt, at de politiske grupper af magtnetværk har som en væsentlig 
funktion gennem lovgivning m.v. at afspejle de ideologiske og økonomi-
ske forskydninger, som sker i de to andre magtnetværk. Men også at denne 
projicering vel at mærke sker under selvstændig indflydelse fra de mest 
magtfulde politiske aktører: Ministre, borgmestre, Kommunernes Lands-
forening og topembedsmænd. 
  
Herudover er der en række selvstændige forklaringer på aktivering, som 
har deres magtmæssige forankring i politiske netværk, og her indenfor de-
ler vi atter forklaringerne op i umiddelbare og mere samfundsmæssigt 
grundlæggende. 
 
Første umiddelbare forklaring: Hensynet til de svageste 
Dette argument for aktivering er nok det, der har haft den mindste opbak-
ning i de tre grupper af magtnetværk. Dog kan der peges på enkelte kom-
muner og enkelte projektledere, hvor hensynet til de svageste har været en 
del af det politiske magtnetværk.  
 
Der er lande, hvor aktiveringsforpligtelsen alene kan bestå i at bringe den 
aktiverede ud af misbrugsproblemer eller i en forpligtelse til at sende bør-
nene i skole hver dag eller i en mere overordnet og en bred samfundsmæs-
sig inklusion. Det gælder for eksempel Frankrig, Portugal og Holland 
(Berkel & Møller, 2002). Sådanne tilgange er fraværende i den overordne-
de danske aktiveringsproblematik, der alene fokuserer på arbejdsmarkedet. 
I en rapport fra Beskæftigelsesministeriet om de svageste grupper på ar-
bejdsmarkedet, konkluderes det således og i forlængelse af mere end ti års 
aktiveringspolitik, at ’alle har en chance på arbejdsmarkedet’ (www.bm.dk 
2004). Og i sin åbningstale til Folketinget i oktober 2006 siger statsmini-
steren: “… De arbejdsløse, der modtager dagpenge eller kontanthjælp, må 
fuldt ud stå til rådighed for arbejdsmarkedet” (Politiken, 6. oktober 2006). 
 
Dette overordnede danske aktiveringssyn udelukker dog ikke, at der i en-
kelte kommuner og i enkelte aktiveringsprojekter lægges mindre vægt på 
arbejdsmarkedsdeltagelse som det endelige mål og mere vægt på den akti-
veredes eller familiens personlige behov (som omtalt i kapitel 3). Vi ved, 
at det finder sted, men vi kender ikke omfanget heraf. Til gengæld ved vi, 
som nævnt, at mellem 1/3 og 2/3 af de arbejdsløse kontanthjælpsmodtage-
re slet ikke deltager i aktiveringsforanstaltninger, og at en betydelig gruppe 
heraf vurderes af sagsbehandlerne som værende uden for hjælpens, pæda-
gogikkens og disciplinens rækkevidde (Larsen, 2002).  
 
Til den umiddelbare forklaring er der så – stadig inden for (overvejende) 
politiske netværk – to mere grundlæggende og strukturelle forklaringer. 
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Første grundlæggende forklaring: Sikre den samfundsmæssige sam-
menhæng 
Det er næsten alle regeringers ønske at fremme sammenhængen i samfun-
det: At undgå kløfter og opbrud i nationalstaten, at sikre at opdelingerne i 
rig og fattig, ældre og yngre, land og by, mænd og kvinder m.v. ikke bliver 
så store, at de truer den nationale enhed – det nationale sammenhold. Eller 
som det også kan udtrykkes: At opretholde den eksisterende sociale orden. 
Det gælder også for Danmark. 
 
Allerede i 1995 pegede regeringens Velfærdskommission på ’en risiko for 
splittelse i samfundet, hvis det for større befolkningsgrupper blev legitimt 
at afholde sig fra at arbejde – og herved unddrage sig sine samfundsmæs-
sige forpligtelser – uden samtidig at afskrive sig sine rettigheder’ (Kom-
missionen om fremtidens beskæftigelse og erhvervsmuligheder 1995, side 
61-62). Som udtrykt ovenfor står (gen)oprustning af selvforsørgelsesprin-
cippet her helt centralt. Uden dette fælles moralske grundlag – at enhver 
borger skal bestræbe sig på et forsørge sig og sine – er samfundets sam-
menhængskraft truet. Sådan siges det både af liberale og socialdemokrater. 
Truslen optræder endda på flere fronter: Arbejdsmarkedet kan ikke funge-
re, hvis borgerne ikke udbyder deres arbejdskraft. Der opstår risici for 
subkulturer med afvigende normer, vaner og levevis, og subkulturer kan 
lave uroligheder, optøjer og måske ligefrem oprør. Og endelig peger Vel-
færdskommissionen af 1995 på faren for, at der blandt skatteyderne opstår 
risiko for skattenægtelse eller blot stærk negativ indstilling til skattebeta-
ling, hvis det er sådan, at arbejdsledige kan ’gå og hygge sig’ for offentlige 
midler uden at være til rådighed for arbejdsmarkedet. 
 
Og det er så her, at aktiveringen kan komme til hjælp. Den kan afprøve 
lediges motivation og evne til at arbejde og er ikke mindst et nyttigt mid-
del i tider med høj arbejdsløshed, hvor det kan være svært at finde mulig-
heder på det almindelige arbejdsmarked for at vurdere arbejdsmotivatio-
nen og arbejdsevnen.   
 
Godt en halv snes år efter Velfærdskommissionen af 1995 ser det ud som 
om, at den samfundsmæssige sammenhæng er mere truet af uro fra oven 
end oprør fra neden. Trods de omfattende nedskæringer i støtten til de ar-
bejdsløse dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som vi omtalte 
i kapitel 1 sammen med flere lovgivningsindgreb over for efterlønnen, rej-
ses der fortsat krav fra højrefløjen i dansk politik og arbejdsgiverorganisa-
tionerne om yderligere reduktioner.   
  
Gennem aktiveringsprojekter med holdningspåvirkninger og sanktioner 
kan en eventuel manglende vilje til selvforsørgelse søges ’afhjulpet’. Og 
eventuelle manglende evner kan der forbedres på gennem aktiveringspro-
jekternes jobtræning, oplæring og uddannelse.  
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At sikre en fortsat samfundsmæssig sammenhæng er således primært en 
sag for de politiske magtnetværk bestående af regeringen, de borgerlige 
partier, Socialdemokraterne og embedsmænd. Men også ideologiske net-
værk, som eksemplificeret ovenfor og økonomiske netværk som arbejds-
giver- og faglige organisationer bakker regelmæssigt op om nødvendighe-
den af samfundsmæssigt sammenhold med udtalelser som: ’Det er nød-
vendigt, at danskere står sammen’, ’der må vises vilje til samarbejde fra 
alle sider’, vi må optræde som ’en nation, ’der må ikke vises splittelse ud-
adtil (under Muhammed-krisen)’, osv. 
 
Anden grundlæggende forklaring: Loves, reglers og institutioners legi-
timitet 
Beslægtet med argumentet, at det koster for meget med de mange på over-
førselsindkomster, er argumentet om at vise skatteyderne, at de får noget 
for pengene. Det er alene politikkernes problem: Det er dem, der har be-
sluttet grundlaget for og størrelsen af dagpengene og kontanthjælpen, og 
det er dem befolkningen stiller til regnskab herfor. Denne forklaring på 
aktivering hører således alene hjemme i de politiske magtnetværk omkring 
regeringen, Folketinget, kommunalbestyrelserne, de politiske partier og 
Kommunernes Landsforening.  
 
Selvfølgelig siges det sjældent officielt, at den eller hin aktivering er ble-
vet indført for at demonstrere over for skatteyderne, at de får noget for 
pengene. Men der er dog eksempler: Socialministeren i Berlingske Tiden-
de den 29. marts 1996; statsministeren i Folketinget den 27. maj 1993 og 
finansministeren i Politiken den 13. april 1997. Lad os holde os til statsmi-
nisteren: 
 
I forbindelse med en omtale af de ’øremærkede arbejdsmarkedsbidrag’ 
(der ved oprettelsen begrundedes med ekstra skattekroner til arbejdsmar-
kedsuddannelse af arbejdsløse og andre aktiveringsforanstaltninger) udta-
ler statsministeren: “Jeg ser her konturerne af det ansvarssamfund, som vi 
selv lægger så stor vægt på. Jeg ser en understregning af en klarere soli-
daritet mellem de beskæftigede og de arbejdsløse, og at menneskene i sam-
fundet bedre kan se, hvad pengene nu går til, og dermed også en stadig 
mere målrettet omhu i omgangen med de offentlige midler.” (Folketingets 
forhandlinger 27/5/93, spalte 9847).  
 
På denne måde skulle det via aktiveringsprogrammer forklares skatteyder-
ne, at de arbejdsløse og andre marginaliserede grupper ikke er passive 
modtagere af sociale ydelser, men er forpligtet til at yde noget til gengæld. 
Som det ses af citaterne, er det alene socialdemokratiske ministre, der har 
argumenteret på denne måde. De har da også traditionelt været de varme-
ste velfærdsstatstilhængere og selvfølgelig ønsket den størst mulige op-
bakning i befolkningen omkring velfærdsstaten. Det var da også dengang, 
at der var mindre afstand især mellem de laveste lønninger og arbejdsløs-
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hedsunderstøttelsen, jf. figur 2 i kapitel 2. Og dengang eller kort tid forin-
den, at arbejdsløshedsunderstøttelsen endnu i princippet kunne fortsætte i 
det uendelige, fordi aktiveringsordningerne gav adgang til genoptjening af 
rettigheder i a-kasserne. Med disse rettigheders bortfald i 1994 (se kapitel 
2) og en voksende afstand mellem understøttelsen og lønningerne – fra 
omkring midten af 1990’erne – er henvisningen til, at skatteyderne skal 
kunne se, at de får noget for pengene, dog blevet et sjældnere hørt argu-
ment for aktivering. Henvisninger til skatteydernes reaktioner sker dog 
stadig, men har de senere år under de borgerlige regeringer fra 2001 fået 
en drejning mod disciplinering af de arbejdsløse. Eksempelvis siger be-
skæftigelsesministeren: “Hvis vi ikke sanktionerer ledige, der ikke vil ar-
bejde, så frygter jeg for den folkelige opbakning. Det skal fungere.” (Poli-
tiken 4/9/06).  
  
Sammen med afprøvning af de arbejdsløses vilje og evner til at arbejde 
demonstrerer aktiveringsprojekterne således også, at skatteyderne får no-
get for pengene. På denne dobbelte måde bidrager aktiveringen til at legi-
timere de sociale ordninger og dermed store dele af velfærdsstaten. Et 
tredje element, hvormed aktiveringen bidrager til at legitimere både be-
skæftigelsespolitikken og socialpolitikken, er, at aktiveringen efter manges 
opfattelse fjerner eller i hvert tilfælde begrænser ’den passive socialpolitik’ 
og dermed også ’klientgørelsen’ og den såkaldte velfærdsafhængighed – 
altså at socialhjælpsmodtageren gør klientrollen til sin levevej. Og det 
selvom nyere forskningsresultater (Jærvinen & Mik-Meyer, 2004, s. 105) 
peger på det, der kaldes ’skabelsen af klienten’, hvor pointen er, at klienten 
og dennes identitet som marginaliseret skabes i den sociale situation fx i 
behandlingssystemet.  
 
Som omkring argumentet om samfundsmæssig sammenhæng er det især 
de politiske magtnetværk, som søger at fremme en positiv opfattelse af 
velfærdsstaten i befolkningens øjne. Og her er de vigtigste aktører igen 
både de borgerlige partier og Socialdemokraterne, men også økonomiske 
netværk især omkring fagbevægelsen og enkelte virksomhedsre-
præsentanter (netværket omkring virksomhedernes sociale ansvar) spiller 
en rolle.  
 
4.3 Sammenfatning 
I dette kapitel har vi søgt at forklare, hvorfor aktivering slog igennem i 
dansk beskæftigelsespolitik, og hvorfor de økonomisk, ideologisk og poli-
tisk mest magtfulde aktører fortsat tillægger den så stor betydning på trods 
af, at dens beskæftigelsesmæssige resultater er så små. Til forståelse heraf 
har vi peget på en række argumenter for aktivering og på en række magt-
netværk, som bakker argumenterne op og fremmer deres gennemsættelse. 
 
Det er nu nærliggende at spørge: Hvilket eller hvilke af disse argumenter 
er så det/de vigtigste? Og hvilke netværksgrupperinger har haft afgørende 
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indflydelse på gennemførelsen til konkret lovgivning og dennes udmønt-
ning i aktiveringsprojekter? 
 
Både magtnetværkene og deres opbakning bag argumenterne er ikke faste 
størrelser, men ændrer sig over tiden. Og det samme gør argumenterne 
som sådan – altså hvor godt de ’passer ind i tiden’. Således har den traditi-
onelle fagbevægelse det seneste årti mistet medlemmer og dermed styrke, 
og trods gode konjunkturer og beskæftigelse har den ikke kunnet forhindre 
forringelse af understøttelsen og betingelserne herfor. Samtidig har er-
hvervsforskydninger også medført en svagere stilling for mange industriel-
le virksomheder, mens finans-, bank- og transportkapitalen er gået magt-
mæssigt frem. Kommunerne og Kommunernes Landsforening har fået 
øget indflydelse og nye aktører, OECD og EU, er trådt stærkere frem.  
 
Ser vi på argumenterne for aktivering har de fleste eksisteret i mange årtier 
og for enkeltes vedkommende i århundreder forud for aktiveringens indfø-
relse og har altså ikke tidligere og heller ikke tilsammen været stærke nok 
eller fået den tilstrækkelige magtmæssige opbakning til at kunne omsættes 
i en aktiveringspolitik. Det gælder arbejdsgivernes ønske om en højt kvali-
ficeret reserve af arbejdskraft. Det gælder forklaringen om, at arbejdsløs-
hed og velfærdsstat passer dårligt sammen samt, at arbejdsløse er dovne og 
moralsk anløbne, og at det er koster for meget med de mange på overfør-
selsindkomster. Det samme gør sig gældende for arbejdsnormen, ønsket 
om at sikre den samfundsmæssige sammenhæng og velfærdsstatens legi-
timitet. 
 
For at kunne finde frem til de udslagsgivende forklaringselementer og 
magtnetværk bag dem gælder det med andre ord om, at kunne bestemme 
det periodemæssige sammenfald af argumenter, som passer ind i tiden og 
deres opbakning fra stærke magtnetværk, som inden for de sidste 15-20 år 
har fået aktiveringspolitikken til at slå igennem og blive fastholdt. 
 
I denne sammenhæng kan vi lade forklaringen om hensyn til de svageste 
ude af betragtning – den har jo mindst opbakning i alle tre grupper af 
magtnetværk. Det samme gælder forklaringen om ydre pres for mere akti-
vering, hvor studier har vist, at EU i de mest indflydelsesrige tilfælde alene 
kan bidrage til at sikre en vis ensartethed i medlemslandenes beskæftigel-
sespolitikker, men ikke har magt til at indføre væsentlige nye retningslin-
jer.  
 
I stedet tegner der sig et billede af et periodisk sammenfald mellem to me-
re grundlæggende og strukturelle forklaringer: Det er samtidigheden mel-
lem på den ene side ændringer i økonomien mod mere fleksible produkti-
onsmetoder med deraf følgende voksende krav til omstilling af arbejds-
kraften, ændringer i de samfundsmæssige reguleringsformer herunder en 
omlægning af velfærdspolitikken og en udvikling mod en monetaristisk 
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økonomisk politik, og på den anden side en voksende både international 
og dansk liberalistisk-ideologisk dominans, hvoraf ’noget for noget’-
tankegangen er direkte til at oversætte til aktiveringspolitikkens grundlag. 
 
Det er også alle de stærkeste magtnetværk, der her presser på: De økono-
miske, ideologiske og politiske magtnetværk ved omlægningen fra for-
distisk til fleksibel produktion spiller meget tæt sammen. De økonomiske 
magtnetværk knyttet til varefremstilling og service sørger i enkeltvirksom-
heder, i netværk af virksomheder og gennem arbejdsgiverorganisationer 
for produktionsomstillingerne. Og sammen med fagforeningerne, de bor-
gerlige og socialdemokratiske politiske aktører gennemfører de økonomi-
ske og politiske netværk uddannelsesreformer, som øger arbejdskraftens 
kvalifikationer og omstillingsevne. Endelig gennemfører det politiske 
magtnetværk efter pres fra de liberalistisk-ideologiske netværk, fagbevæ-
gelsen og arbejdsgiverorganisationerne nye samfundsmæssige regulerings-
former og en omlægning af velfærdspolitikken, så den fremmer incitamen-
ter til arbejde og bliver mindre udgiftskrævende.  
 
I hele denne overvejende økonomiske udvikling, men også med væsentlige 
politiske og ideologiske indslag, spiller alle aktører på den beskæftigelses-
politiske scene med: Ministre, borgmestre, medlemmer af parlamentariske 
forsamlinger, politiske partier, ledende embedsmænd i ministerier og 
kommuner, spindoktorer, ledende personer i medierne, de mest betydende 
interesseorganisationer (Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, de 
største fagforbund, Kommunernes Landsforening) enkeltstående magtful-
de kapitalinteresser (fx A.P. Møller), industri-, transport-, finans- og bank-
kapital samt internationale organisationer som EU og OECD.  
 
Også omkring ’noget for noget’-argumentationen er det både ideologiske, 
økonomiske og politiske magtnetværk, der spiller sammen, her dog med 
de ideologiske netværk som toneangivende. De ideologiske netværk består 
af både borgerlige og socialdemokratiske ideologer, medier, spindoktorer, 
EU og OECD. De økonomiske netværk udgøres af arbejdsgiverorganisa-
tionerne og store dele af fagbevægelsen, og de politiske netværk i Folke-
tinget og i kommunerne med hjælp fra Kommunernes Landsforening gen-
nemsætter ’noget for noget’-tankegangen til lovgivning og beslutninger. 
  
Det er altså vor konklusion omkring årsager til aktiveringens opståen og 
fortsat dominerende stilling, at de i betydeligt omfang udgøres af det tids-
mæssige sammenfald mellem produktionsomlægningen mod fleksibel pro-
duktion og ’noget for noget’-ideologiens dominans støttet af meget stærke 
magtnetværk. De øvrige og ovenfor omtalte både umiddelbare og mere 
basale forklaringer på aktiveringen og netværkene deromkring spiller selv-
følgelig også en rolle. De har alle fremmet aktiveringen, men i mindre 
grad end produktionsomlægningen og ’noget for noget’ og de støttende 
magtnetværk. Der er dog grund til specielt at fremhæve to af de umiddel-

 83



bare forklaringer nemlig udsigterne til mindre tilgang til arbejdsmarke-
det/flere gamle at forsørge og globaliseringsforklaringen. Begge er de af 
nyere dato, ’passer ind i tiden’, og begge støttes de især af brede politiske 
netværk. Forringelserne af de offentlige pensionsordninger og oprettelse af 
Globaliseringsråd er friske eksempler herpå. 
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5 Kan det gøres bedre? 

I dette afsluttende kapitel vil vi forsøge at tegne nogle skitser til forbed-
ringer af beskæftigelsespolitikken, som bygger på andre principper end 
tvangsaktivering og disciplinering. Det er forslag, som lægger vægt på de 
positive sider af arbejdet som et middel til personlig udvikling og social 
samhørighed. Men først indeholder kapitlet en sammenfatning af de fore-
gående kapitler, som betyder, at kapitlet kan læses selvstændigt som en 
kort og koncentreret udgave af bogen. 
 
 
5.1 Sammenfatning 
Vi startede vores bog meget bibelsk med at konstatere, at før syndefaldet 
levede menneskene i paradiset, hvor man ikke behøvede at arbejde. Men 
det ulyksalige syndefald har betydet, at arbejdet nu opfattes som en for-
bandelse. De arbejdsløse får at vide, at arbejde er løsningen på alle deres 
problemer. Men arbejdet er ikke kun en forbandelse, men kan også være 
en kilde til udvikling af det enkelte menneske og menneskenes fællesska-
ber. Hvorfor behandles arbejdsløse så som snyltere på fællesskabet, og 
hvorfor skal de tvinges til at arbejde, når eller hvis arbejdet rent faktisk er 
til deres eget bedste – og har aktiveringspolitikken disse positive sider, når 
den tvinges ned over de arbejdsløse? 
 
Beskæftigelsespolitikken er styret af de aktuelle politiske magtforhold og 
den udvikling eller de problemer, der viser sig på arbejdsmarkedet. Be-
skæftigelsespolitikken er imidlertid ikke kun arbejdsløsheds- og aktive-
ringspolitik. Beskæftigelsespolitikken berører i princippet alle statslige 
reguleringer, der har med arbejdslivet at gøre. 
 
Selvom mange rapporter om beskæftigelsespolitikken og ikke mindst om 
aktivering af arbejdsløse præsenteres som neutrale og objektive redegørel-
ser om evalueringer af beskæftigelsesindsatsen er de ofte dybt politiske. 
Den herskende rationalitet i tilrettelæggelsen af beskæftigelsespolitikken 
tager udgangspunkt i en antagelse om, at det er et gode for samfundet, at 
det ikke må være alt for attraktivt at være arbejdsløs. De arbejdsløse skal 
have et klart incitament til at tage et arbejde. 

5.1.1 Beskæftigelsespolitikkens udvikling 
I 1960’erne var økonomerne og politikerne sikre på, at de havde fundet 
løsningen på kapitalismens tilbagevendende kriser. Den lange periode med 
en stabil økonomisk vækst og fuld beskæftigelse var beviset på de 
keynesiansk inspirerede teoriers effektivitet og gav rum for markante 
reformer af arbejdsmarkedspolitikken. Med keynesianismens sammenbrud 
i starten af 1970’erne med afsæt i krisen forårsaget af kraftigt stigende 
oliepriser fastholdt skiftende danske regeringer frem til 1979 dog en 
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beskæftigelsespolitik, der havde som udgangspunkt, at krisen var 
forbigående, og at arbejdsløsheden var samfundsskabt. Med Iran-krisen og 
’det andet olieprischok’ i 1981 var denne periode definitivt forbi. 
Arbejdsløsheden antog nye højder, og de borgerlige partier kom til 
regeringsmagten i 1982 og beholdt den til 1993. 
 
I disse godt og vel ti år blev hele grundlaget for beskæftigelsespolitikken 
lagt afgørende om. De nationale og relativt autonome makroøkonomiske 
strategier blev definitivt opgivet og i stedet tilpasset til de bindinger, som 
det økonomiske og politiske samarbejde i EU definerede. Denne strengt 
monetaristiske strategi dannede baggrund for den øgede satsning på 
aktiveringspolitikken, som fandt sted i løbet af 1990’erne – mest markant 
indvarslet med den arbejdsmarkedsreform, der trådte i kraft i 1994. 
 
Med undtagelse af perioden 2002-2004 har det vist sig, at denne strategi 
har været vellykket: Arbejdsløsheden blev reduceret fra over 12 % i 1994 
til under 4 % i 2007. En af hovedårsagerne har været en faldende rente 
med deraf øget privatforbrug og efterspørgsel, men også en forbedret 
konkurrencevne som følge af meget moderate lønstigninger, som dog har 
sikret en svagt stigende realløn i hele perioden. Aktiveringspolitikken har 
også bidraget til denne udvikling. Måske ikke så meget ved at sikre, at 
flere kom i beskæftigelse som følge af opkvalificering og erhvervstræning, 
men i hvert fald som et godt middel til at disciplinere arbejdsstyrken til at 
stille moderate krav til arbejdsbetingelserne. 
 
Som en grov karakteristik kan man sige, at arbejdsmarkedspolitikken i 
Danmark bygger på et paradigme om, at konkurrenceevnen og beskæfti-
gelsen skal sikres gennem en forbedring af arbejdskraftens, herunder de ar-
bejdsløses, produktivitet (først og fremmest gennem uddannelse og kvali-
ficering). Dette kan ses som et alternativ til en mere liberalistisk strategi, 
som sigter mod en sænkning af lønnen gennem en forøgelse af 
konkurrencen på markedet. Denne kvalificeringsstrategi præsenteres ofte i 
et meget positivt lys og er ledsaget af en bekymring om mangel på 
arbejdskraft – enten aktuelt eller potentielt. Denne bekymring er, som det 
er fremgået ovenfor, ikke af ny dato, men er så at sige indbygget i 
diskursen om arbejdsmarkedspolitikken.  
 
Begreberne – paradoksproblemer, strukturproblemer og flaskehalsproble-
mer – og argumentationen har ændret sig gennem tiden, men problemerne 
er åbenbart de samme: Udbuddet af arbejdskraft er utilstrækkeligt til at 
dække købernes behov for billig arbejdskraft. Billig arbejdskraft kan fås, 
hvis konkurrencen på arbejdsmarkedet er stor, og det er den, hvis arbejds-
løsheden er høj, og niveauet for og adgangen til arbejdsløshedsdagpenge er 
begrænset. En pulje af ledig arbejdskraft med højest mulig potentiel pro-
duktivitet har stor betydning for konkurrenceevnen – både for den enkelte 
virksomhed og for samfundsøkonomien. Derfor følges kvalificeringsstra-
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tegien hånd i hånd med bestræbelser på at øge arbejdsudbuddet og kon-
kurrencen på arbejdsmarkedet og af en tiltagende repressivitet i discipli-
neringen af de arbejdsløse.  
 
Med enkelte undtagelser har interessekonflikterne i arbejdsløshedspolitik-
ken siden 1960’erne fulgt et helt forventeligt mønster, hvor 
fagforeningerne og de socialistiske partier har søgt at begrænse 
konsekvenserne for de arbejdsløse, hvorved konkurrencen på 
arbejdsmarkedet ligeledes er blevet begrænset. På den anden side har 
arbejdsgiverorganisationer og borgerlige partier presset på for at øge 
konkurrencen ved at styrke det repressive tryk og det økonomiske 
incitament blandt de arbejdsløse til at søge arbejde. Som tendens er det 
arbejdsgivernes og de borgerlige partiers bestræbelser, der er slået 
igennem siden 1979 – også i perioder med Socialdemokraterne ved re-
geringsmagten. Vilkårene for arbejdsløse, specielt unge, ældre, deltidsbe-
skæftigede og langtidsarbejdsløse, er blevet væsentlig forringede. 
Logikken synes klar: Jo større risiko for arbejdsløshed og jo længere tid 
arbejdsløs, desto strengere rådighedskrav og mere intensiv aktivering, som 
kombineret med forkortelsen af ydelsesperioden konstituerer et system, 
der reelt ikke tilbyder de langtidsledige andet end rituelle handlinger i 
aktiveringens hellige navn og udskiller dem til det sociale system. 
 
Arbejdsløshedsforsikringen har i Danmark vist sig resistent over for de 
helt fundamentale ændringer og er fortsat en fordel for den del af arbejds-
styrken, der ikke har alvorlige beskæftigelsesproblemer. Men dette finder 
sted på bekostning af de langtidsarbejdsløse. Nu som for 20 år siden legiti-
meres arbejdsløshedsforsikringen gennem øgede rådighedskrav til de ar-
bejdsløse, der er bærere af en relativ mindre attraktiv arbejdskraft, og gen-
nem strengere medlems- og arbejdskrav er arbejdsløshedsforsikringen ble-
vet en mere selektiv foranstaltning, der først og fremmest kommer kerne-
grupperne til gode. Disse har dog i stigende grad også fået ringere vilkår 
som arbejdsløse. De mange stramninger og begrænsninger i adgangen til 
dagpenge har sammen med forringelsen af efterlønsordningen og en hele 
tiden faldende dækningsgrad af dagpengene i forhold til lønnen gjort ar-
bejdsløshedsforsikringen stadig mindre attraktiv. 
 
Til trods for, at det er indlysende, at beskæftigelse er afhængig af alt 
muligt andet end de arbejdsløses motivation, har arbejdsløshedspolitikken 
siden 1979 fokuseret på at øge incitamenterne blandt de arbejdsløse til at 
tage et arbejde. Først og fremmest ved at reducere niveauet for 
arbejdsløshedsdagpenge, jfr. ovenstående figur, og kontanthjælp i forhold 
til lønudviklingen, men altså også ved at stille stadig større krav om 
rådighed for arbejdsmarkedet og fremrykke aktiveringspligten. I de senere 
år – og under stærk påvirkning af Dansk Folkepartis indvandrerfjendske 
holdning – har specielt nedskæringerne i kontanthjælpen været i fokus. 
Dette til trods for, at flere undersøgelser har påpeget, at de eneste synlige 
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konsekvenser er, at de ledige bliver mere fattige med deraf øgede risici for 
social udstødning. Denne blinde fokusering på, at forsørgelsen af de 
arbejdsløse skal være tilstrækkelig lav for at få dem til at tage et arbejde, 
medfører ikke blot en social belastning for de, der ikke kan finde et 
arbejde, men står også umiddelbart i et modsætningsforhold til den 
såkaldte ’flexicurity-model’, som siden 2005 er blevet berømmet af 
politikere og forskere. 

5.1.2 Virker beskæftigelsespolitikken? 
En gennemgang af de vigtigste effekter af beskæftigelsespolitikken viser, 
at der ikke umiddelbart er de store positive virkninger. For det første er der 
ikke sket nogen nævneværdig ændring af erhvervsdeltagelsen, hvis man 
ser på arbejdsstyrken under et. Ifølge Arbejdskraftundersøgelserne har er-
hvervsfrekvensen for alle 15-66 årige været stabil på ca. 78 % i perioden 
1995-2006, men det dækker over en stigning blandt de ældre (55-66 år), 
mens erhvervsfrekvensen har været meget stabil for den store gruppe i al-
deren 15-54 år.  
 
Beskæftigelsen har været stigende i de sidste 10 år, og beskæftigelsesfre-
kvensen viser en generel stigning fra 72 % i 1995 til 75 % i 2006. Det er 
en relativ stor stigning på 10 år, men denne stigning skyldes primært en 
stigning i de ældres beskæftigelse.  
 
Det er tankevækkende, at beskæftigelsespolitik i 1990’erne især har drejet 
sig meget om de unge og de midaldrende, idet der især har været indført 
stramninger i ledighedsregler og rådighedsforpligtelser, som har påvirket 
disse grupper. Det har imidlertid ikke givet sig nævneværdigt udslag i er-
hvervs- og beskæftigelsesfrekvenserne. De unge har både haft faldende er-
hvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens, mens den store gruppe af mid-
aldrende (30-54 år) har haft stabile erhvervsfrekvenser og moderate stig-
ninger i beskæftigelsesfrekvenserne. Den ældste gruppe (55-66 år) er der-
imod blevet mindre ramt af stramningerne i beskæftigelsespolitikken 
(bortset fra efterlønsændringerne i 1999), men de har i hele perioden haft 
stærkt stigende erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser.  
 
Beskæftigelsespolitikken har indført en lang række aktiveringsordninger 
og orlovsmuligheder, og det har bl.a. gjort det lidt vanskeligere at skelne 
mellem beskæftigelse, ledighed og uden for arbejdsmarkedet. Ledigheden 
omfatter eksempelvis kun den registrerede ledighed, men udelukker perso-
ner på orlov og personer i mange aktiveringsprojekter. De regnes ikke med 
til hverken ledighed eller arbejdsstyrke, selvom de deltager i særlige ar-
bejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Det forstyrrer billedet af arbejds-
markedsaktiviteten. Hvis man regner en stor del af personerne på orlov og 
aktivering mv. med til arbejdsstyrken, ser billedet imidlertid lidt anderle-
des ud. Så kan vi se, at der nærmest er tale om et fald i arbejdsstyrken i de 
sidste 10 år.  
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Beskæftigelsespolitikken har altså ikke bidraget til at udvide arbejdsstyr-
ken således, som man skulle forvente, men derfor kan den godt have bi-
draget til at undgå et direkte fald i arbejdsstyrken. Den store trend har der-
imod været, at flere og flere er blevet udstødt fra arbejdsmarkedet på før-
tidspension, overgangsydelse og efterløn. 
 
Der er gennemført flere effektmålinger af aktiveringsforanstaltningerne i 
løbet af de sidste 10 år. Resultaterne afhænger tilsyneladende meget af, 
hvilke metoder man anvender til at undersøge effekten af aktivering. Ek-
sempelvis har simpel-effekt målinger især vist en positiv effekt af både 
privat og offentlig jobtræning samt ordinær uddannelse for dagpengeledi-
ge, men mere raffinerede varighedsanalyser viser imidlertid, at det kun er 
privat jobtræning i aktiveringsperioden, der har en positiv beskæftigelses-
effekt, mens offentlig jobtræning ikke har nogen positiv effekt. Endelig 
viser matchningsmetoden, at der stort set ikke er nogen som helst positiv 
effekt af aktivering på beskæftigelsen. 
 
Det Økonomiske Råd og Socialforskningsinstituttet konkluderer begge, at 
aktivering stort set ikke er pengene værd, rent samfundsøkonomisk. Bort-
set fra jobtræning i private virksomheder, er der stort set ingen positive 
beskæftigelsesmæssige virkninger af aktivering, og så har de endda ikke 
taget i betragtning, at deltagere i privat jobtræning kan fortrænge allerede 
beskæftigede. Det eneste, der virkelig betyder noget, er den såkaldte moti-
vationseffekt eller “skræmmeeffekt”, som betyder, at de ledige selv skaffer 
sig et job, før de bliver tvunget i aktivering o.l. 
 
Under VK-regeringen har man benyttet sig af nedskæringer i de sociale 
ydelser, fx starthjælp og loft over kontanthjælpen for at få ledige i beskæf-
tigelse. VK-regeringen har således lanceret nye økonomiske incitamenter, 
der skal “presse” især kontanthjælpsmodtagerne og flygtnin-
ge/indvandrere. Resultaterne af disse nedskæringer har imidlertid ikke haft 
den ønskede effekt, idet der ikke er konstateret nævneværdige beskæftigel-
seseffekter blandt de svagere grupper.  
 
Det eneste område, hvor man kan konstatere en positiv effekt af beskæfti-
gelsespolitikken, er omkring de såkaldt “bløde værdier”, fx selvtillid og 
optimisme. En CID-undersøgelse har vist, at en stor del af de aktiverede 
har fået deres samlede livssituation forbedret, især deres arbejdsliv og de-
res sociale liv. Det stemmer vældig godt med, at mange respondenter i un-
dersøgelsen netop har understreget, at det sociale miljø er vigtigt ved et 
arbejde. Til gengæld er det økonomiske incitament ikke særlig stort, og en 
fjerdedel har oplevet direkte forringelser af deres økonomi, da de kom i 
aktivering.  
 
Når det gælder effekterne på det mere personlige plan, er det tydeligt, at 
der er en hel del aktiverede, der synes, at de får udnyttet deres evner bedre, 
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og at de har fået et mere spændende liv. Der er også en del, som er kom-
met til at se mere lyst på fremtiden, de har fået mere selvrespekt, og de 
føler sig mere ansvarlig. Socialforskningsinstituttet har også konkluderet, 
at aktivering har en velfærdsforbedrende effekt. 
Hvis man fordeler udgifterne til aktive foranstaltninger i beskæftigelsespo-
litikken på fuldtidsdeltagere, viser det sig, at udgiften i 2005 var ca. 
100.000 kr. højere end maksimumdagpengebeløbet, og det svarer til en 
typisk indkomst for mange offentligt ansatte. Økonomisk set kan det fak-
tisk bedre betale sig at ansætte de aktiverede personer i et almindeligt job 
med lønmodtagerrettigheder i det offentlige, fx som hjemmehjælper eller 
gartner eller pædagogmedhjælper, end at drive en stor del af “aktiverings-
maskineriet”. 
 
Spørgsmålet er naturligvis, om man kunne have opnået den velfærdsfor-
bedrende effekt på andre måder end ved at stramme beskæftigelsespolitik-
ken omkring rådighedsregler, “tvang” og nedsatte ydelser.  

5.1.3 Hvorfor kom aktiveringen? 
Vi har forsøgt at forklare, hvorfor aktivering slog igennem i dansk beskæf-
tigelsespolitik, og hvorfor de økonomisk, ideologisk og politisk mest 
magtfulde aktører fortsat tillægger den så stor betydning på trods af, at 
dens beskæftigelsesmæssige resultater er så små. Til forståelse heraf har vi 
peget på en række argumenter for aktivering og på en række magtnetværk, 
som bakker argumenterne op og fremmer deres gennemsættelse. 
 
Det er nu nærliggende at spørge: Hvilket eller hvilke af disse argumenter 
er så det/de vigtigste? Og hvilke netværksgrupperinger har haft afgørende 
indflydelse på gennemførelsen til konkret lovgivning og dennes udmønt-
ning i aktiveringsprojekter?   
  
Både magtnetværkene og deres opbakning bag argumenterne er ikke faste 
størrelser, men ændrer sig over tiden, og det samme gør argumenterne. 
Således har den traditionelle fagbevægelse det seneste årti mistet medlem-
mer og dermed styrke, og trods gode konjunkturer og beskæftigelse har 
den ikke kunnet forhindre forringelse af understøttelsen og betingelserne 
herfor. Samtidig har erhvervsforskydninger også medført en svagere stil-
ling for mange industrielle virksomheder, mens finans-, bank- og trans-
portkapitalen er gået magtmæssigt frem. Kommunerne og Kommunernes 
Landsforening har fået øget indflydelse, og nye aktører som fx OECD og 
EU er trådt stærkere frem.  
 
Ser vi på argumenterne for aktivering har de fleste eksisteret i mange årtier 
og for enkeltes vedkommende i århundreder forud for aktiveringens indfø-
relse og har altså ikke tidligere fået den tilstrækkelige magtmæssige op-
bakning til at kunne omsættes i en aktiveringspolitik. Det gælder arbejds-
givernes ønske om en højt kvalificeret reserve af arbejdskraft. Det gælder 
forklaringen om, at arbejdsløshed og velfærdsstat passer dårligt sammen 
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samt, at arbejdsløse er dovne og moralsk anløbne, og at det er koster for 
meget med de mange på overførselsindkomster. Det samme gør sig gæl-
dende for arbejdsnormen, ønsket om at sikre den samfundsmæssige sam-
menhæng og velfærdsstatens legitimitet. 
 
For at kunne finde frem til de udslagsgivende forklaringselementer og 
magtnetværk bag dem, gælder det med andre ord om, at kunne bestemme 
det periodemæssige sammenfald af argumenter, som passer ind i tiden og 
deres opbakning fra stærke magtnetværk, som inden for de sidste 15-20 år 
har fået aktiveringspolitikken til at slå igennem og blive fastholdt. 
 
I denne sammenhæng kan vi lade forklaringen om hensyn til de svageste 
ude af betragtning – den har jo mindst opbakning i alle tre grupper af 
magtnetværk. Det samme gælder forklaringen om ydre pres for mere akti-
vering, hvor studier har vist, at EU i de mest indflydelsesrige tilfælde alene 
kan bidrage til at sikre en vis ensartethed i medlemslandenes beskæftigel-
sespolitikker, men ikke har magt til at indføre væsentlige nye retningslin-
jer.  
 
I stedet tegner der sig et billede af et periodisk sammenfald mellem to me-
re grundlæggende og strukturelle forklaringer: Det er samtidigheden mel-
lem på den ene side ændringer i økonomien mod mere fleksible produkti-
onsmetoder, ændringer i de samfundsmæssige reguleringsformer og en 
udvikling mod en monetaristisk økonomisk politik. På den anden side en 
voksende international og dansk liberalistisk-ideologisk dominans af ’no-
get for noget’-tankegangen. 
 
Det er også alle de stærkeste magtnetværk, der her presser på: De økono-
miske, ideologiske og politiske magtnetværk ved omlægningen fra fordis-
tisk til fleksibel produktion spiller meget tæt sammen. De økonomiske 
magtnetværk knyttet til varefremstilling og service sørger i enkeltvirksom-
heder, i netværk af virksomheder og gennem arbejdsgiverorganisationer 
for produktionsomstillingerne. Og sammen med fagforeningerne, de bor-
gerlige og socialdemokratiske politiske aktører gennemfører de økonomi-
ske og politiske netværk uddannelsesreformer, som øger arbejdskraftens 
kvalifikationer og omstillingsevne. Endelig gennemfører det politiske 
magtnetværk efter pres fra de liberale-ideologiske netværk, fagbevægelsen 
og arbejdsgiverorganisationerne nye samfundsmæssige reguleringsformer 
og en omlægning af velfærdspolitikken, så den fremmer incitamenter til 
arbejde og bliver mindre udgiftskrævende. I hele denne overvejende øko-
nomiske udvikling, men også med væsentlige politiske og ideologiske ind-
slag, spiller alle aktører på den beskæftigelsespolitiske scene med: Mini-
stre, borgmestre, medlemmer af parlamentariske forsamlinger, politiske 
partier, ledende embedsmænd i ministerier og kommuner, spindoktorer, 
ledende personer i medierne, de mest betydende interesseorganisationer 
(Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, de største fagforbund, 
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Kommunernes Landsforening) enkeltstående magtfulde kapitalinteresser 
(fx A.P. Møller), industri-, transport-, finans- og bankkapital samt interna-
tionale organisationer som EU og OECD.  
  
Også omkring ’noget for noget’-argumentationen er det både ideologiske, 
økonomiske og politiske magtnetværk, der spiller sammen – her dog med 
de ideologiske netværk som toneangivende. De ideologiske netværk består 
af både borgerlige og socialdemokratiske ideologer, medier, spindoktorer, 
EU og OECD. De økonomiske netværk udgøres af arbejdsgiverorganisa-
tionerne og store dele af fagbevægelsen, og de politiske netværk i Folke-
tinget og i kommunerne med hjælp fra Kommunernes Landsforening gen-
nemsætter ’noget for noget’-tankegangen til lovgivning og beslutninger. 
 
Det er altså vor konklusion omkring årsager til aktiveringens opståen og 
fortsat dominerende stilling, at de i betydeligt omfang udgøres af det tids-
mæssige sammenfald mellem produktionsomlægningen mod fleksibel 
produktion og ’noget for noget’-ideologiens dominans støttet af meget 
stærke magtnetværk. De øvrige og ovenfor omtalte både umiddelbare og 
mere basale forklaringer på aktiveringen og netværkene deromkring spiller 
selvfølgelig også en rolle. De har alle fremmet aktiveringen, men i mindre 
grad end produktionsomlægningen og ’noget for noget’, og de støttende 
magtnetværk. Der er dog grund til specielt at fremhæve to af de umid-
delbare forklaringer nemlig udsigterne til mindre tilgang til arbejdsmarke-
det/flere gamle at forsørge og globaliseringsforklaringen. Begge er de af 
nyere dato, ’passer ind i tiden’, og begge støttes de især af brede politiske 
netværk. Forringelserne af de offentlige pensionsordninger og oprettelse af 
Globaliseringsråd er friske eksempler herpå. 
 
Kan der gøres noget? 
Er arbejdet en velsignelse eller en forbandelse? Til dette klare spørgsmål, 
som vi tematiserede i vores indledning, er der kun et klart svar: Ja! Arbej-
det er en velsignelse og en forbandelse, men skulle man tro beskæftigel-
sespolitikken i Danmark er arbejdet udelukkende en forbandelse. Befolk-
ningen skal piskes til at arbejde, fordi de fleste mennesker ellers blot ville 
hæve arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er i hvert fald det klare budskab fra 
de seneste mange års forringelser af arbejdsløshedsdagpengene, kontant-
hjælpen og aktiveringspolitikken i øvrigt. 
 
Muligvis kan man hævde, at specielt forringelserne i perioden efter 1994 
skyldes en stigende mangel på arbejdskraft som følge af den faldende ar-
bejdsløshed og den demografiske udvikling, som i årene fremover vil re-
ducere arbejdsstyrken på grund af aldring. I hvert fald var der i slutningen 
af 1980’erne og starten af 1990’erne, hvor arbejdsløsheden var stigende, 
også andre tendenser i beskæftigelsespolitikken. Med en arbejdsløshed på 
12 % af arbejdsstyrken var bekymringen stor og forskellige former for 
midlertidige og permanente tilbagetrækningsordninger blev etableret. Først 
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og fremmest fordi det helt indlysende var meningsløst at fastholde alle 
arbejdsløse i illusionen om at kunne komme i arbejde. Fremrykningen af 
tidspunktet for ret til efterløn (overgangsydelsen) og orlovsordninger af 
forskellig art blev set som en realistisk og fornuftig mulighed for at fordele 
det arbejde, der var til rådighed. 
 
Specielt orlovsordningerne blev meget populære, og skraldemændene i 
Århus argumenterede i perioden 1992-94 for en effektiv fordeling af ar-
bejdet. Samtidig blussede borgerlønstanken fra 1970’erne op igen. Den 
gennemgående idé i denne periode var at fordele arbejdet mere ligeligt i 
befolkningen – først og fremmest for at undgå øget social ulighed som føl-
ge af arbejdsløshed og for at fordele belastningerne ved arbejdet mere lige-
ligt. 
 
Skraldemandsmodeller og borgerlønstanken slog aldrig igennem, fordi de 
simpelthen ikke passer til de disciplineringsbehov, der findes i et kapitalis-
tisk samfund, og den sidste rest af orlovsordningerne blev afskaffet i 2004. 
Årsagen var åbenbar: Allerede i slutningen af 1994 var de største bekym-
ringer ikke rettet mod arbejdsløsheden, men mod manglen på arbejdskraft. 
Det mere og mere restriktive indhold i beskæftigelsespolitikken, som siden 
fulgte, har været de foregående kapitlers hovedindhold. 
 
Vi har forsøgt at redegøre for det nærmere indhold i beskæftigelsespolitik-
ken, aktiveringsforanstaltningernes effekter (eller mangel på samme) og 
for mulige forklaringer på, hvorfor beskæftigelsespolitikken har fået et 
sådant indhold. Vores svar på, hvorfor beskæftigelsespolitikken i stigende 
grad antog form af en arbejdslejrtænkning med mottoet ’Arbeit macht 
Frei’ over indgangen er først og fremmest, at kapitalismens konkurrence 
medfører et konstant behov for en yderligere disciplinering af arbejdsstyr-
ken og ikke giver mulighed for en frigørelse fra arbejdets forbandelse – 
hverken gennem en frigørelse fra arbejdet eller i arbejdet. 

5.1.4 En socialpagt om rummelighed? 
Når arbejdsløsheden er faldende vil der være en vis succes med integration 
af de arbejdsløse til arbejdsmarkedet. Det har været tilfældet i de seneste 
10 år – selvom vi påpeger, at der stort set ingen effekt er af aktiveringsind-
satsen. Men når arbejdsløsheden igen stiger, vil de tilsyneladende positive 
effekter forsvinde eller i hvert fald formindskes yderligere. Det er, fordi 
arbejdsmarkedet ikke er rummeligt, selvom der jo tales meget om det. 
 
Der tales i mange sammenhænge om virksomhedernes sociale ansvar, og 
der iværksættes gentagne kampagner for at få virksomhederne til at oprette 
praktikpladser eller beskæftige indvandrere. Sandheden er imidlertid, at ar-
bejdsmarkedet er meget lidt rummeligt. Der er ikke plads til personer, som 
ikke er effektive. Kravene er de fleste steder meget hårde, og der arbejdes 
hårdt og effektivt. Det gælder både i den private sektor og den offentlige 
sektor. 
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Det er samtidig et problem, at den såkaldte danske model bygger på frivil-
lighed og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Der er meget lidt lov-
givning om arbejdsforhold i Danmark. Det ordner man ad frivillighedens 
vej og oplysningskampagner. Problemet er imidlertid, at aftalerne ikke 
omfatter alle i arbejdsstyrken. Fagforeningerne varetager ikke de svage 
lønmodtageres interesser, men derimod kernearbejdsstyrkens. Det er svært 
at komme ind på det danske arbejdsmarked. Minimumslønnen er relativ 
høj, og det kræver en høj grad af effektivitet og kompetencer at opnå be-
skæftigelse på det danske arbejdsmarked. 
 
Der er flere indikationer på den manglende rummelighed på det danske 
arbejdsmarked. Først og fremmest den relativ høje arbejdsløshed blandt 
indvandrere. Danmark er for nylig af OECD blevet kåret som et af de lan-
de, der er dårligst til at integrere indvandrere på arbejdsmarkedet. En an-
den indikation på den manglende rummelighed er de mange personer på 
fleksydelse, som er et udtryk for, at personer med manglende effektivitet 
ikke bliver beskæftiget på arbejdspladserne. Endelig kan man pege på den 
konstant store udstødning fra arbejdsmarkedet i form af sygdom – fysisk 
og psykisk. I de senere år er antallet af personer på førtidspension på 
grundlag af psykiske problemer eksempelvis steget stærkt. Det er i det hele 
taget bekymrende, at udstødningen fra arbejdsmarkedet fortsætter på et 
højt niveau, selvom der tilsyneladende appelleres til virksomhederne om at 
skabe trivsel og gode forhold for medarbejderne. Alligevel nedslides og 
mistrives mange ansatte på danske arbejdspladser. 
 
Det rummelige danske arbejdsmarked er altså mest en myte og retorik. Det 
gælder især de såkaldte svage grupper på arbejdsmarkedet. De har svært 
ved at komme ind på arbejdsmarkedet. De private arbejdsgivere er tilbage-
holdne med at tage personer i jobtræning. De offentlige arbejdsgivere er 
nærmest tvunget til at tage personer i jobtræning og virksomhedspraktik, 
men de giver dem sjældent en reel chance på længere sigt. Rummelighe-
den gælder mest kernearbejdskraften, som i mange tilfælde har omfattende 
personalegoder. 

5.1.5 Borgerløn – en frigørelse fra arbejdet 
Undersøgelsesresultater fra både indland og udland peger temmelig enty-
digt på, at beskæftigelseseffekterne af aktivering næsten altid er små, men 
at flertallet af de aktiverede alligevel trives bedre med aktivering end uden. 
Erfaringerne peger også på, at de arbejdsløse i almindelighed er betydeligt 
motiverede til lønarbejde og ofte mere end de beskæftigede. Så med denne 
viden, og hvis hensyn alene tages til de aktiverede, vil en logisk følge væ-
re, at incitamenter, tvang og kontrol erstattes af rådgivning, vejledning og 
mere støtte til iværksættere. Selvom vi tre forfattere mener, at sådan bør 
det være, ved vi også godt, at et sådant forslag er urealistisk, fordi det ikke 
tager hensyn til de eksisterende magtnetværk. Og de påpeger jo tydeligt, at 
hensynet til de arbejdsløse spiller en væsentlig mindre rolle end fx hensy-
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net til skatteyderne, til arbejdsnormen eller til erhvervslivets og de borger-
lige partiers ønske om en stor og kvalificeret arbejdskraftreserve.  
 
En anden indfaldsvinkel til en undersøgelse af, om der er mere eller min-
dre realistiske alternativer til den nuværende aktivering er, at der i vort 
nuværende samfund er mange opgaver og funktioner, som burde udføres: 
Eksempelvis er der store og udækkede plejebehov på mange af vore insti-
tutioner (hospitaler, plejehjem m.v.). Også uden for de nuværende institu-
tioner er der store og udækkede behov for pleje af gamle, børn, psykisk og 
fysisk handikappede, mv. Skoler og uddannelsesinstitutioner, vuggestuer, 
børnehaver og fritidshjem kan næsten alle opkvalificeres ved tilførsel af 
mere og bedre personale. Der er behov for mere pasning af og samvær 
med svage og ensomme, som også har behov for mere hjemmehjælp og 
sygehjælp. Der er også behov for flere miljøindsatser, fx med rydning af 
forurenede grunde og naturpleje. Store dele af den offentlige forvaltning 
kunne forbedres ved tilførsel af mere personale og med mere tid til at ud-
føre de eksisterende opgaver. For nu blot at nævne nogle af de væsentlig-
ste eksempler på udækkede samfundsmæssige behov.  
 
Det skal også fremhæves, at der samfundsøkonomisk ikke er noget at spa-
re på aktiveringen. Hvis man deler samfundets udgifter til aktivering ud på 
alle deltagerne, så kunne man lige så godt ansætte dem i ordinære job i det 
offentlige med almindelige lønmodtagerrettigheder. Hertil kommer så, at 
langt de fleste arbejdsløse gerne vil have et job, så hvis blot en del af disse 
opgaver og især dem med mangeartede jobfunktioner blev sat i gang, kun-
ne – under ikke alt for dårlige økonomiske konjunkturer – den fulde be-
skæftigelse gøres noget nær permanent, og arbejdsløsheden og dermed 
aktiveringen afskaffes.  
 
Og så ved vi tre forfattere alligevel godt, at selv om vi synes, at der straks 
bør sættes ind på at dække disse behov, er meget alligevel utopi. Største-
delen af disse udækkede behov står nemlig ikke på hverken de økonomi-
ske, politiske eller ideologiske magtnetværks dagsorden. De vil sige, at det 
koster mange penge, og det passer heller ikke rigtigt til ønsket om at op-
retholde en stor og kvalificeret arbejdskraftreserve. Men måske kunne vi 
alligevel påvirke aktiveringspolitikken lidt ved endnu engang at påpege: 
• at beskæftigelseseffekterne af den nuværende aktivering er små 
• at det i virkeligheden koster samfundet en masse penge 
• at de arbejdsløse oplever en række netværks- og andre trivselsfordele 

ved at udføre en eller anden form for job 
• men at de er utilfredse med tvangselementet i aktiveringen 
• og ikke mindst, at de arbejdsløse helt overvejende er motiverede for 

arbejde.   
Og så foreslå: 
• at tvangselementet tages bort fra aktiveringen  
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• og at de penge, der i dag anvendes til aktivering, i stedet bruges til at gå 
i gang med at dække nogle af de store og udækkede behov. 

 
Men måske er det alligevel både for optimistisk og urealistisk at tro, at vi 
kan påvirke udformningen af aktiveringspolitikken med sådanne argumen-
ter. Vi har jo kun meget svage magtnetværk at trække på. I stedet og lidt 
mere jordnært kunne vi måske medvirke til at gøre aktiveringsdebatten 
noget mere nuanceret ved at opstille et klart alternativ til aktivering. Og så 
spejle aktiveringen i dette alternativ og håbe på en debat heromkring.  
 
Aktiveringsideologien stiller krav om, at pligter skal følge rettigheder, og 
det primære mål er at få folk i lønnet arbejde – at gøre dem selvhjulpne. 
Det repræsenterer et socialpolitisk grundsyn, som står for det stik modsatte 
af Borgerlønnen eller den Garanterede Mindsteindkomst (herefter kaldet 
GMI), og det er den, vi nu vil stille op over for aktiveringstanken.  

5.1.6 GMI – Garanteret Mindste Indkomst 
GMI er en indkomst, som uden betingelser gives til alle uden behovs-
prøvning eller arbejdskrav. Den gives til a) individer og ikke husholdnin-
ger b) uden hensyn til deres øvrige indkomster og c) uden at der skal udfø-
res arbejde eller vises villighed hertil.   
 
GMI indebærer således at nyt princip, hvor der uden betingelser fordeles 
penge pr. uge eller måned til alle mere varigt bosatte over en vis alder i 
deres egenskab af at være samfundsborgere og uafhængig af tidligere eller 
nuværende indkomst, arbejdsydelse, formue, behov og arbejdsmotivation. 
GMI skal være på et socialt acceptabelt minimum – sådan at grundlæggen-
de behov kan dækkes.  
 
Det indebærer, at arbejdsnormen forlades og målrettede og selektive socia-
le ydelser efter behovsprøvning opgives til fordel for universelle rettighe-
der baseret på medborgerskab. Afhængigt af hvilket niveau GMI lægges 
på, vil den erstatte en række ydelser som folkepension, kontanthjælp, før-
tidspension, dagpenge, skattefradrag og virksomhedstilskud. GMI kan 
godt eksistere sammen med indtægtsbestemte sociale ydelser, fx bolig-
ydelser, og udelukker ikke, at der kan gives højere ydelser til personer med 
specielle behov. I de forslag til GMI, som gennem tiderne er lagt frem, 
præsenteres GMI ikke sjældent sammen med argumenter om, at GMI vil 
skabe et bedre miljø, et mere demokratisk samfund, og nogen gange lige-
frem også vil medføre en bedre og mere retfærdig verden. Her skal vi dog 
begrænse os til de socialpolitiske og arbejdsmarkedspolitiske sider af GMI 
for herved bedre at kunne holde den op mod aktiveringstanken.  
 
Vi skal skelne mellem de normative, teoretiske, økonomisk/administrative 
og velfærdspolitiske begrundelser for GMI (Halvorsen, 2000). Senere skal 
vi også se på de væsentligste modargumenter.  
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De normative begrundelser knytter sig til begreberne frihed, lighed, ret-
færdighed og solidaritet. GMI giver således alle mulighed for at vælge sine 
egne kombinationer af lønarbejde, fritid og frivillige aktiviteter. Velfærds-
staten opfattes i et lighedsperspektiv, hvor alle gives lige opmærksomhed 
og respekt. En begrundelse for GMI er også, at den vil sikre alle landets 
borgere værdighed og selvrespekt. Ulighed i individuelle ressourcer skal 
kompenseres. 
Teoretiske begrundelser: GMI vil være et effektivt instrument, da den 
bygger på færre forudsætninger om fx samboende, indkomst, arbejde end 
de nuværende sociale ordninger, og derfor vil være mindre præget af fejl. 
 
Økonomiske/administrative begrundelser: Ordningen vil være let at forstå 
og administrere. GMI vil forenkle det sociale system og gøre en række 
støtteordninger overflødige fx folkepension, SU, kontanthjælp, deltidsdag-
penge og ydelser til arbejdsgiveren for at have folk i fleksjob og skånejob. 
GMI vil gøre det muligt at spare dramatisk på personale i socialforvaltnin-
gerne, revalideringscentrene, jobcentrene m.v. 
 
Der vil skabes nye job, fordi GMI vil gøre det økonomisk muligt at etable-
re job med et attraktivt indhold, men med mindre afkast. GMI vil også 
medføre en mere ligelig fordeling af lønarbejde og indkomst, fordi de la-
vest lønnede job vil blive mindre attraktive og enten afskaffet eller erstattet 
af ny teknologi eller kun blive besat i perioder, hvor det passer ind i lønar-
bejderens livscykel. Endelig argumenteres der også med, at det nu er på 
tide at prøve ’noget nyt’, hvis antallet af personer på overførselsindkom-
ster, jf. figur 1, kapitel 4, skal formindskes. 
 
Velfærdspolitiske begrundelser: GMI forener målet om at fremme et mere 
fleksibelt arbejdsmarked med bedre social beskyttelse. Arbejdsnormen og 
erhvervsarbejde har ikke løst fattigdomsproblemerne og den sociale eks-
klusion. GMI vil fremme arbejdsfleksibiliteten ved at opmuntre til livslang 
læring og øget kreativitet. Resultatet vil blive lavere lønomkostninger og 
som nævnt delvis afskaffelse af de mindst attraktive job. 
 
Eftersom hver voksen person modtager det samme beløb fra staten, vil 
stigmatiseringen ved sociale ydelser formindskes. Og kontrollen med de 
arbejdsløses arbejdsvillighed og søgen vil blive afskaffet. Indførelse af 
GMI vil også styrke de nuværende tendenser i samfundet mod mere civil-
samfund og mindre stat. Tilhængerne af GMI ser i denne sammenhæng 
ordningen som en forbedring af den enkeltes muligheder for at tilrettelæg-
ge kombinationerne af arbejde, fritid og andre aktiviteter. Fra at være på-
tvunget af staten eller markedet bliver arbejdsløshed nu den enkeltes eget 
valg. GMI vil således give en bedre samlet balance mellem arbejdsliv, fa-
milieliv og civilsamfund og give en større valgfrihed over livsforløbet.  
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Specielt i sammenligning med kontanthjælp, der i dag virker som en hæn-
gekøje eller et edderkoppespind med fattigdomsfæller, hvor lønindkomst 
afkortes krone for krone, vil GMI virke som et springbræt. Også geografi-
ske variationer i hjælpen vil bortfalde ved indførelse af GMI. Ligeledes 
afskaffes afgrænsningen i værdige og uværdige trængende, og GMI vil 
være en solid bundplanke, som giver økonomisk tryghed.  
 
Blandt de væsentligste argumenter mod GMI er, at ordningen vil medføre 
en betydelig mangel på arbejdskraft med mange ledige job, og at kvinder-
ne vil havne tilbage i kødgryderne. Og hvor mange af de arbejdsmarginali-
serede vil, når det kommer til stykket, få foden solidt plantet på arbejds-
markedet? Og vil/kan danskerne overhovedet gøre op med arbejdsnormen?  
 
Det væsentligste er dog økonomien. For at kunne virke effektivt især for at 
modvirke marginaliseringen må GMI have en vis størrelse med et niveau 
mindst som kontanthjælpen (omkring 6.000 kr. netto pr. mdr.). Og det ko-
ster. Finansministeriet beregnede i midten af 1990’erne ud fra ikke mindre 
end syv forskellige kombinationer af forudsætninger om sammensætnin-
gen af GMI (kombinationer af forskellige overførselsindkomster og skatte-
fradrag), at både den gennemsnitlige og den marginale skattebyrde, der 
kræves til finansiering af GMI, beløb sig til 90 % eller mere af alle ind-
komster!! Nogenlunde samtidigt beregnede to grupper af borgerlønstil-
hængere at for at kunne finansiere et skattefritaget GMI beløb på knapt 
5.000 kr. pr. måned, skulle alle andre indkomster beskattes med omkring 
70 % (Wamsler, 1993, Graulund, 1994).  
 
Skatteprocenter af sådanne størrelser kan ikke få opbakning nogen steder 
undtagen som “gødning” for tilhængere af “sort” arbejde. Men her stopper 
debatten ikke. For tilhængerne foreslår så en gradvis indførelse af GMI, fx 
alene til unge mellem 18 og 25 år med en ydelse på omkring 6.000 kr. pr. 
måned. Flertallet af dem er i dag forsørget af forældre, SU, arbejdsind-
komster og kontanthjælp. GMI til denne aldersgruppe imødekommer idea-
let om chancelighed. Alle gives gode livschancer ved starten til voksentil-
værelsen på et tidspunkt, hvor de skal frigøre sig fra forældrehjemmet, 
skaffe sig egen bolig og måske indgå i forpligtende samlivsforhold. Og 
man kunne forestille sig, at et vilkår for modtagelse af GMI kunne være 
forpligtelse til at deltage i uddannelse, erhvervsoplæring, eller arbejde i en 
frivillig organisation, alternativt omsorgsarbejde. Ungdom, som vælger 
lønnet arbejde, vil alligevel få en uafkortet GMI. 
 
Vi skal ikke her gå nærmere ind i diskussionen om en selektiv eller gradvis 
indførelse af GMI. I stedet skal vi pege på, at også en delvis GMI åbner for 
fortsat diskussion om GMI, som snarere bør ses som en diskurs og ikke 
som et konkret forslag, hvis realisering bringer os til paradiset på jorden. 
Vi mener, at GMI som diskurs repræsenterer et radikalt paradigmeskift. 
Den udfordrer hegemoniske diskurser som fuld beskæftigelse, lønarbejdet 

 102 



som norm, idealet om selvforsørgelse og om at undgå afhængighed. Etab-
lering af en sådan ordning vil kunne indgå i debatten om styrkelse af civil-
samfundet. GMI vil ikke erstatte lønarbejdet, men frarøve det dets norma-
litetsmonopol. En indføring af GMI – også i modereret og stærkt formind-
sket form – vil kunne føre til en ideologisk debat om, hvad et fuldgyldigt 
medborgerskab skal betyde: Status, pligter og rettigheder, aktivitet (frivil-
lig og tvungen) og identitet.  
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