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SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER 
 
Der er udsigt til fortsat fremgang i beskæftigelsen, og 
presset på arbejdsmarkedet er stigende. Den planlagte 
relativt stramme finanspolitik vurderes at være passende, 
men hvis manglen på arbejdskraft øges væsentligt, vil der 
blive behov for at stramme finanspolitikken yderligere eller 
på anden måde mindske presset i økonomien. 
 
I rapporten præsenteres en ny undersøgelse af, hvordan 
ændringer i skatten påvirker arbejdsudbuddet. Analysen, 
der bygger på data fra 1997-2015, når frem til effekter i 
nogenlunde samme størrelsesorden, som dem, der an-
vendes af de økonomiske ministerier i deres vurderinger af 
effekten af ændrede skatter. De fundne effekter er forbun-
det med betydelig usikkerhed. 
 
Rapporten indeholder også en analyse af ufaglærtes til-
knytning til arbejdsmarkedet. Gruppen af ufaglærte med 
dansk baggrund er mindre i dag end ved årtusindeskiftet, 
og analysen viser, at der i samme periode er sket en æn-
dring i sammensætningen af gruppen, så den i højere grad 
består personer med karakteristika, der er forbundet med 
svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 
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SAMMENFATNING OG 
ANBEFALINGER 

De Økonomiske Råds formandskabs diskussionsoplæg til efterårets 
møde i Det Økonomiske Råd indeholder denne gang tre kapitler: 
 

• Konjunktur og offentlige finanser 
• Skat og arbejdsudbud 
• Ufaglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet 
 

Diskussionsoplægget er udarbejdet til mødet i Det Økonomiske Råd 
den 4. december 2018. Vurderinger og anbefalinger er alene for-
mandskabets. I tilknytning til diskussionsoplægget er der udarbejdet 
en række notater, der uddyber og dokumenterer beregninger og 
analyser. Disse notater forventes at være tilgængelige på De Øko-
nomiske Råds hjemmeside, når rådsmødet har været afholdt. Den 
endelige udgave af Dansk Økonomi, efterår 2018 ventes offentliggjort 
i begyndelsen af det nye år. 

KONJUNKTUR OG OFFENTLIGE FINANSER 

Dansk økonomi har oplevet høj vækst over 2 pct. de seneste tre år, 
og der ventes vækstrater på omkring 2 pct. de kommende år. For 
indeværende år ventes en lidt lavere vækst på ca. 1¼ pct. som følge 
af midlertidige forhold. Beskæftigelsen er steget markant, og beskæf-
tigelsen vurderes i 2018 at overstige det strukturelle niveau med 
omkring 30.000 personer, jf. tabel A. Relativ høj vækst i efterspørg-
slen de kommende år indebærer et øget pres på økonomiens res-
sourcer. Der er imidlertid udsigt til en fortsat stigning i arbejdsstyrken 
frem mod 2025, hvilket bidrager til at tage presset af arbejdsmarke-
det. Det er derfor forventningen, at de kommende års relativt høje 
vækst vil ende med en såkaldt “blød landing”. 
 
Der er imidlertid risici begge veje i forhold til dette forløb. På den ene 
side er der risiko for, at manglen på arbejdskraft øges, og at dette, i 
fravær af modgående tiltag i den økonomiske politik, fører økonomien 
ind i en decideret overophedning. På den anden side er der også 
risiko for, at væksten vil blive mærkbart trukket ned. Trods udsigt til 
en aftale omkring Storbritanniens udtrædelse af EU (brexit) er der 
fortsat stor usikkerhed om konsekvenserne heraf, og væksten kan 
også blive påvirket negativt af en optrapning af handelskonflikten 
mellem USA og Kina. 

Hovedscenariet er 

højkonjunktur og en 

“blød landing”, … 

… men der er risici 

begge veje 
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TABEL A HOVEDTAL I PROGNOSEN 

 

2017 2018 2019 2020 2025 a)

BNP (realvækst i pct.) 2,3 1,3 2,4 2,1 1,7
Beskæftigelsesgap (1.000 pers.) 2 30 33 33 0
Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) 46 48 31 15 7
Inflation (pct.) 1,2 0,8 1,8 1,9 2,0
Timeløn (pct.) 2,1 2,4 2,9 3,2 3,2
Offentlig saldo (pct. af BNP) 1,2 -0,3 0,0 -0,1 0,1
Strukturel offentlig saldo (pct. af BNP) -0,5 -0,5 -0,2 -0,2 0,1
BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 2,6 2,4 2,3 2,1 1,7  
a) Den sidste søjle viser den gennemsnitlige vækst i årene 2021 til 2025. For beskæftigelsesgap og fak-

tisk såvel som strukturel offentlig saldo viser sidste søjle dog niveauet i 2025. 
Anm.: Beskæftigelsgap angiver, hvor meget beskæftigelsen er over det skønnede strukturelle niveau. Den 

strukturelle saldo er beregnet efter budgetlovens metode. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Macrobond og egne beregninger. 
 

 
Udsigten til høj vækst i efterspørgslen taler for, at den økonomiske 
politik samlet set bør dæmpe den økonomiske aktivitet. Den planlagte 
finanspolitik skønnes at indebære en stramning i 2019 og at være 
omtrent neutral for væksten i 2020. For næste år vurderes det, at den 
planlagte, moderate stramning af finanspolitikken er passende.  
 
Hvis efterspørgslen udvikler sig hurtigere end ventet, eller hvis forud-
sætningerne på udbudssiden viser sig at være for optimistiske, så 
øges risikoen for en hård landing. En moderat forøgelse af løn- og 
prisstigningerne i forhold til det forventede vil mindske behovet for 
med økonomisk politiske tiltag at reducere manglen på arbejdskraft. 
Det er dog alligevel relevant at overveje tiltag, der kan iværksættes 
med kort varsel, og som kan modvirke risikoen for overophedning 
eller afbøde mulige omkostninger ved en hård landing.  
 
Den mest oplagte mulighed for at reducere risikoen for en over-
ophedning er en finanspolitisk stramning. En traditionel finanspolitisk 
stramning kan ske ved at reducere væksten i det offentlige forbrug 
eller ved at udskyde andre udgiftskrævende initiativer, herunder 
igangsættelsen af nye offentlige investeringer, eller den kan ske ved 
at øge skatter eller afgifter, f.eks. som led i en skattereform, der er 
overfinansieret på kort sigt. På skattesiden kunne indfasningen af 
eksempelvis jobfradraget og udvidelsen af beskæftigelsesfradraget i 
Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensi-
onsindbetalinger fra februar udskydes for at mindske efterspørgsels-

Finanspolitikken 

bør være stram 

Risiko for 

overophedning 

Finanspolitisk 

stramning er oplagt 

ved udsigt til 

overophedning 
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væksten. På energi- og klimaområdet kunne stigende CO2-afgifter 
bidrage til en omkostningseffektiv opfyldelse af det langsigtede kli-
mamål, samtidig med at de ville kunne bidrage til at dæmpe efter-
spørgslen i økonomien på kort sigt. En anden, konkret mulighed 
kunne være at fjerne eller begrænse BoligJobordningen. I dag bidra-
ger ordningen til at øge arbejdskraftmanglen i byggebranchen, og 
den har ikke oplagte positive struktureffekter, jf. Dansk Økonomi, 
efterår 2015. 
 
Erfaringer fra tidligere højkonjunkturer, herunder ikke mindst den 
seneste i midten af 00’erne, har vist, at boligmarkedet i kombination 
med svag finansiel regulering kan forstærke og måske være arnested 
for opbygning af ubalancer. En tilpas stram regulering af den finan-
sielle sektor kan dermed bidrage til at begrænse risikoen for, at en 
højkonjunktur udvikler sig uheldigt. Derudover kan en stram regule-
ring medvirke til at afbøde de omkostninger, der er forbundet med en 
hård landing. Den finansielle regulering er allerede strammet siden 
krisen, og Det Systemiske Risikoråd har signaleret, at en yderligere 
forøgelse af den kontracykliske kapitalbuffer kan komme på tale. 
 
Finanspolitiske stramninger og stram finansiel regulering virker ved at 
dæmpe efterspørgslen. Presset på arbejdsmarkedet kan imidlertid 
også adresseres mere direkte gennem tiltag, der øger det effektive 
arbejdsudbud. Der bør i den forbindelse skelnes mellem tiltag, der 
kan øge størrelsen på den strukturelle arbejdsstyrke, og tiltag, der 
kan bidrage til at styrke arbejdsmarkedets tilpasningsevne. Konjunk-
turafhængige dagpenge og bedre rammevilkår for udenlandsk ar-
bejdskraft er eksempler på reformer, der kan styrke arbejdsmarke-
dets tilpasningsevne. Eksempler på reformer, der kan øge arbejds-
styrken permanent, er reduktion af ydelser og ydelsesperioder eller 
en forøgelse af tilbagetrækningsalderen.  
 
Grundlæggende reformer af dagpenge- og kontanthjælpssystemet og 
ændringer i pensionssystemet bør ikke være motiveret af en konjunk-
turbetinget mangel på arbejdskraft. Sådanne reformer bør være ba-
seret på strukturelle overvejelser, herunder hensynet til de offentlige 
finanser, behovet for social forsikring og afvejningen mellem ind-
komstfordeling og effektivitet. Ideelt kan timingen af sådanne refor-
mer bidrage positivt til at tage presset af arbejdsmarkedet i en høj-
konjunktur, men i praksis kan det være vanskeligt. En anden udfor-
dring er, at en permanent forøgelse af den strukturelle arbejdsstyrke 
kun midlertidigt vil bidrage til at modvirke mangel på arbejdskraft. En 
større arbejdsstyrke vil ganske vist øge kapacitetsgrænsen i dansk 
økonomi, men det vil kun udskyde det tidspunkt, hvor mangel på 
arbejdskraft sætter sig i højere løn- og prisstigninger. 

Finansiel regulering 

kan modvirke risiko 

for overophedning 

og mindske 

omkostningerne ved 

en hård landing 

Udbudsreformer kan 
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I juni indgik alle Folketingets partier en energiaftale, der skal dække 
perioden frem til 2024. I forbindelse hermed har Folketingets partier 
fremsat en ambition om, at Danmark skal være klimaneutral senest i 
2050. Det mest omkostningseffektive instrument til at mindske udled-
ningen af drivhusgasser er en gradvist stigende afgift på alle drivhus-
gasser. Det vil derfor være ønskeligt med et klart signal om, at der 
frem mod 2050 vil blive indført stigende afgifter på alle udledninger af 
drivhusgasser fra Danmark.  
 
Regeringen fremlagde i oktober et klima- og luftudspil, Sammen om 
en grønnere fremtid, som blandt andet skal anvise vejen til at opfylde 
aftalen med EU om reduktion af drivhusgasudledningen fra den ikke-
kvoteomfattede del af økonomien i perioden 2021-30. Der er i dag 
ikke nogen direkte regulering af landbrugets udledning af drivhusgas-
ser – og det lægges der kun i meget begrænset omfang op til i udspil-
let. Derimod er der i dag betydelige afgifter på brændstof og biler. 
Analyserne i Økonomi og miljø 2018 peger på, at der er samfunds-
økonomisk set billige reduktioner i landbruget, mens det vil være 
samfundsøkonomisk dyrere at opnå yderligere reduktioner fra per-
sonbiler. I udspillet er det valgt at prioritere en række tiltag og mål-
sætninger vedrørende omstilling af transporten, hvilket gør målop-
fyldelsen samfundsøkonomisk dyrere end nødvendigt. 

SKAT OG ARBEJDSUDBUD 

Indtægterne fra beskatningen af arbejdsindkomst udgør en væsentlig 
del af finansieringen af de offentlige udgifter og bidrager til at omfor-
dele indkomst mellem borgerne. Beskatningen reducerer imidlertid 
den privatøkonomiske gevinst ved at øge arbejdsindkomsten. Der-
med svækkes den enkeltes tilskyndelse til at forøge arbejdstiden, 
tage et bijob, lede efter en bedre lønnet stilling og til at øge produkti-
viteten gennem uddannelse eller øget flid. 
 
Der er de senere år gennemført en række undersøgelser af, hvordan 
beskatning påvirker skatteydernes adfærd i forskellige dimensioner. 
Når det kommer til effekterne af ændringer i arbejdsindkomstskatter 
på de beskæftigedes valg af arbejdstid, er der imidlertid kun ganske 
få undersøgelser for Danmark. De få, der findes, baserer sig desuden 
på den observerede adfærd adskillige år tilbage. Beskatningen af 
arbejdsindkomst er blevet ændret betydeligt i løbet af de seneste 
årtier, og det er derfor ikke oplagt, at de tidligere undersøgelser giver 
et retvisende billede af arbejdsudbudsreaktionerne på beskatning i 
dag. 
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I dette kapitel præsenteres resultaterne fra en ny undersøgelse af 
konsekvenserne af ændringer i arbejdsindkomstbeskatningen på 
valget af arbejdstid. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med 
VIVE – Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og 
baserer sig på data fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) for perioden 
1997-2015. I undersøgelsen identificeres arbejdsudbudseffekterne 
blandt andet ud fra de skattereformer, der har fundet sted i denne 
periode. 
 
Arbejdet i dette kapitel skal ses i lyset af den aktuelle debat om reg-
neprincipperne for effekterne af den økonomiske politik og i dette 
tilfælde helt konkret hvilken effekt på arbejdsudbuddet, man må på-
regne af ændringer i arbejdsindkomstbeskatningen. 
 
I undersøgelsen estimeres en arbejdsudbudselasticitet for mænd og 
kvinder set under ét på 0,10. Det betyder, at en skattenedsættelse, 
der udløser en stigning i den reale timeløn efter skat med 1 pct., 
forventeligt vil løfte arbejdstiden med 0,10 pct. For en person, der i 
udgangspunktet arbejder 37 timer om ugen, svarer dette til, at ved-
kommende forøger sin ugentlige arbejdstid med 22 minutter ved en 
stigning i reallønnen efter skat på 10 pct. (omtrentligt svarende til en 
reduktion af topskattesatsen med 5 pct.point for en topskatteyder). 
Det skal opfattes som en gennemsnitlig effekt, der dækker over, at 
nogle vil forøge deres arbejdstid relativt meget, mens andre slet ikke 
vil ændre på deres arbejdstid eller ligefrem reducere den. 
 
Bag den gennemsnitlige elasticitet på 0,10 ligger en forskel på kvin-
der og mænds reaktion, jf. tabel B. Foretages analysen alene på 
baggrund af data for mænd, findes en elasticitet på 0,02, som ud fra 
en rent statistisk betragtning ikke kan udelukkes at være nul. For 
kvinder findes en større elasticitet på 0,16, som ér signifikant forskel-
lig fra nul statistisk set. At kvinder reagerer kraftigere på skatteæn-
dringer, end mænd gør, er et resultat, der genfindes i såvel dansk 
som international litteratur. 
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TABEL B ANALYSENS HOVEDRESULTATER 

 
 Elasticitet mht. 

marginalskat 

Konfidens- 

interval 

Kvinder og mænd, 
samlet 

0,10* 0,01 - 0,18 

- kvinder 0,16* 0,03 - 0,29 

- mænd 0,02 -0,10 - 0,13 
 

Anm.: Elasticitet mht. marginalskat angiver den procentvise ændring i ar-
bejdstiden ved en reduktion i marginalskatten, der bevirker at (1 − marginalskatten) forøges med en procent. Tabellen viser elasti-
citeter opgjort med udgangspunkt i gennemsnitlige værdier for ar-
bejdstiden. * angiver, at estimatet er signifikant på et 5-
procentniveau. “Konfidensinterval” angiver grænserne i konfidens-
intervaller på 5 pct.-signifikansniveau.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Overordnet er resultaterne i tråd med tidligere analyser for Danmark. 
Den gennemsnitlige elasticitet på 0,10 svarer til den timeelasticitet, 
der estimeres i blandt andet Frederiksen mfl. (2008). At der ikke 
findes statistisk signifikante timeelasticiteter for mænd er også i over-
ensstemmelse med tidligere undersøgelser. 
 
En skattereduktion, der fører til en stigning i reallønnen efter skat, kan 
for nogle skatteydere trække i retning af at mindske arbejdsudbuddet. 
Det skyldes den såkaldte indkomsteffekt, der følger af, at man ved en 
højere realløn ikke behøver arbejde så længe for at opretholde et 
givet forbrug. Indkomstelasticiteten (der angiver hvor mange pct. 
arbejdstiden ændres, når indkomsten forøges med en pct.) estimeres 
imidlertid til at være meget lille i den nærværende analyse, og der 
findes ikke statistisk signifikante indkomsteffekter. Dette resultat 
findes også i en række såvel danske som internationale undersøgel-
ser. 
 
Det er i kapitlet betonet, at der er en betydelig grad af usikkerhed 
omkring størrelsesordenerne af adfærdsreaktionerne. Om end littera-
turen tegner et nogenlunde samstemmende billede af timeelasticite-
ter i omegnen af 0,0 til 0,3, har selv disse umiddelbart små forskelle 
stor betydning for, hvordan skatteændringer påvirker eksempelvis de 
offentlige finanser. Det er derfor uheldigt at ignorere denne usikker-
hed, når man foretager konsekvensberegninger af ændringer i skat-
tepolitikken. 
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Så selvom den centrale timeelasticitet, de økonomiske ministerier 
lægger til grund, bekræftes af den nye undersøgelse, bør graden af 
usikkerhed i langt større grad betones fremover. Dette er i afsnit II.6 
belyst ved hjælp af simulationer af selvfinansieringsgraden ved for-
skellige skattereduktioner; selvfinansieringsgraden angive. den andel 
af det umiddelbare provenutab, der kommer tilbage til de offentlige 
kasser som følge af øget arbejdsudbud. Når usikkerheden inddrages, 
svinger selvfinansieringsgraden ved en lille forøgelse af topskatte-
grænsen mellem -18 pct. og 80 pct. Tilsvarende svinger selvfinansie-
ringsgraden af en nedsættelse af topskattesatsen mellem -31 og 87 
pct., mens en lempelse af bundskattesatsen svinger mellem -5 og 25 
pct. Når selvfinansieringsgraden ligefrem kan blive negativ, er det 
udtryk for den statistiske usikkerhed i estimationen, der ikke udeluk-
ker negative timeeffekter. 
 
Det vil derfor være naturligt, at centraladministrationen fremover i 
højere grad betoner denne usikkerhed ved fremlæggelse af eksem-
pelvis skattereformer og i svar til Folketingets udvalg. En tydeligere 
fremstilling af usikkerheden vil tydeliggøre for politikerne, at der er 
tale om skøn. 
 
Den empiriske undersøgelse bygger på, at ændringer i skattesyste-
met slår igennem på skatteydernes adfærd fra år til år. Med analy-
sens design skal de estimerede effekter fortolkes som de umiddelba-
re adfærdsreaktioner på ændringer i skattesystemet. Det anvendte 
analysedesign tillader ikke at identificere størrelsesordenen af de 
langsigtede virkninger. Der er på baggrund af den empiriske litteratur 
betydelig usikkerhed om, hvor store disse langsigtseffekter kan på-
regnes at være, men litteraturen giver et vist belæg for at forvente, at 
den langsigtede elasticitet er større end den kortsigtede. 

UFAGLÆRTES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET 

Det seneste par årtier har andelen, som er offentligt forsørgede, 
kortvarigt såvel som langvarigt, været faldende for de fleste befolk-
ningsgrupper. For ufaglærte med dansk baggrund er andelen af lang-
varigt offentligt forsørgede imidlertid vokset markant siden årtusinde-
skiftet. 
 
Én mulig forklaring på dette er, at der er gennemført ændringer af 
forsørgelsessystemet, som har gjort det nemmere eller mere attraktivt 
at modtage offentlig forsørgelse. Kravene for at modtage ydelser er 
imidlertid generelt set ikke blevet mere lempelige, og ydelsernes 
størrelse er heller ikke sat op. Samtidig er visse ydelser blevet afskaf-
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fet, og reglerne for modtagelse af andre ydelser er blevet strammet – 
enten ved at færre kan modtage dem, eller ved at de kan modtages i 
kortere tid. Omvendt er der dog også kommet nye forsørgelsesord-
ninger til, og for nogle af de eksisterende ordninger er muligheden for 
at modtage en ydelse blevet forbedret for visse grupper. Især pga. 
udbygningen af fleksjobordningen kan det ikke udelukkes, at ændrin-
gerne i forsørgelsessystemet samlet set kan have bidraget til stignin-
gen i andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt de ufaglærte.  
 
En anden mulig forklaring på, at en større andel ufaglærte med dansk 
baggrund er langvarigt offentligt forsørgede, er, at beskæftigelses-
mulighederne er blevet dårligere. Baseret på en gennemgang af den 
eksisterende forskning om virkningerne på arbejdsmarkedet af den 
teknologiske udvikling, den økonomiske globalisering og indvandring 
kan det dog ikke entydigt konkluderes, at de ufaglærte med dansk 
baggrund har oplevet en reduceret efterspørgsel efter deres arbejds-
kraft. Mindsket efterspørgsel efter arbejdskraft, der udfører visse 
former for rutinearbejde, har trukket i retning af at mindske efter-
spørgslen efter ufaglærte, og flere indvandrere på arbejdsmarkedet 
kan have øget konkurrencen om de relevante job. Omvendt har et 
betydeligt fald i antallet af ufaglærte trukket i den anden retning. For 
en given efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft er der således 
blevet færre til at konkurrere om jobbene. Derudover kan en stigende 
arbejdskraftefterspørgsel i servicesektoren have trukket i retning af at 
øge efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft. 
 
En tredje mulig årsag til, at andelen af langvarigt offentligt forsørgede 
blandt ufaglærte med dansk baggrund er steget, er, at sammensæt-
ningen af gruppen af ufaglærte har ændret sig. Eksempelvis er der i 
dag en relativt større andel ufaglærte, hvis børn er anbragt udenfor 
hjemmet, en større andel er blevet idømt frihedsstraf, og en større 
andel har været indlagt på hospitalet. Andelen, der er vokset op med 
offentligt forsørgede forældre, med straffede forældre og andelen, der 
selv var anbragt som barn, er også steget.   
 
Denne udvikling tyder på, at efterhånden som flere og flere har fået 
en uddannelse, og gruppen af ufaglærte er blevet mindre, er ufaglær-
te i gennemsnit blevet mindre arbejdsmarkedsparate. Analysen i 
kapitlet viser, at det er sandsynligt, at ændringen i sammensætningen 
af gruppen af ufaglærte har medvirket til, at den stigende andel lang-
varigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte med dansk baggrund. 
Det kan dog ikke udelukkes, at ufaglærte med givne kvalifikationer 
har lavere sandsynlighed for at komme i beskæftigelse i dag end 
tidligere. På den ene side er efterspørgslen efter arbejdskraft, der 
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udfører rutinearbejde, faldet. På den anden er der imidlertid færre 
ufaglærte at konkurrere med, hvilket har trukket i den anden retning. 
 
Ufaglærtes beskæftigelsesfrekvens er markant lavere end beskæfti-
gelsesfrekvensen blandt uddannede. I kapitlet præsenteres resulta-
terne af en ny analyse, som estimerer beskæftigelseseffekten af at 
gennemføre en erhvervsuddannelse for unge uden en afsluttet ung-
domsuddannelse. 
 
For de ufaglærte unge, som har en høj beregnet sandsynlighed for at 
gennemføre en erhvervsuddannelse, estimeres det, at en erhvervs-
uddannelse i gennemsnit øger beskæftigelsessandsynligheden med 
omkring 10 pct.point. Dette estimat kan dog være et overkantsskøn, 
idet der kan være faktorer, som påvirker både beskæftigelsessand-
synligheden og uddannelsestilbøjeligheden, som analysen ikke tager 
højde for. 
 
Den gennemsnitlige estimerede beskæftigelseseffekt af erhvervsud-
dannelse for hele gruppen af ufaglærte er højere end den estimerede 
effekt for ufaglærte med høj beregnet sandsynlighed for at gennemfø-
re en erhvervsuddannelse. Tiltag, der øger ufaglærtes tilskyndelse til 
eller mulighed for at tage en erhvervsuddannelse, vil højst sandsyn-
ligt primært påvirke uddannelsesbeslutningen for de mest uddannel-
sesparate ufaglærte. Derfor er den estimerede beskæftigelseseffekt 
for ufaglærte med høj uddannelsessandsynlighed mest relevant. 
 
Analysen giver relativt høje estimerede beskæftigelseseffekter for 
ufaglærte med lav forventet sandsynlighed for at gennemføre en 
uddannelse. Det må imidlertid formodes, at det vil kræve en massiv 
indsats at uddanne denne gruppe. Derudover viser analysen, at 
gruppen vil have relativt lav forventet beskæftigelsesgrad, uanset om 
de har en erhvervsuddannelse eller ej. 
 
Analysen viser også, at den forventede beskæftigelseseffekt af at få 
en erhvervsuddannelse er lavere for ufaglærte med lav sandsynlig-
hed for at få en uddannelse, end for ufaglærte med stor sandsynlig-
hed. Det indebærer, at når flere ufaglærte får en uddannelse, vil det 
trække beskæftigelsesandelene ned både blandt de uddannede og 
blandt de tilbageværende ufaglærte. Det skyldes, at de ”nyuddanne-
de” vil have lav beskæftigelsessandsynlighed sammenlignet med 
andre i gruppen af uddannede, men at de har høj beskæftigelses-
sandsynlighed sammenlignet med gruppen af ufaglærte. Analysen 
understøtter således De Økonomiske Råds formandskabs og de 
økonomiske ministeriers eksisterende regneprincipper om ikke at 
regne fuldt gennemslag af et øget uddannelsesniveau.  
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Der er sket en betydelig stigning i andelen af ufaglærte, der på et 
tidspunkt er påbegyndt en uddannelse. Blandt de 29-årige ufaglærte 
med dansk baggrund i 2016 havde 78 pct. på et tidspunkt påbegyndt 
en ungdomsuddannelse og 73 pct. havde påbegyndt en erhvervsud-
dannelse. Det tyder på, at de senere års politiske målsætninger om at 
få flere unge i gang med en uddannelse, kan have båret frugt. Der er 
imidlertid et betydeligt frafald på erhvervsuddannelserne, hvor kun 
omkring halvdelen af dem, der påbegyndte en erhvervsuddannelse i 
2017, forventes at fuldføre uddannelsen, jf. Undervisningsministeriet 
(2018). Hvis man ønsker at mindske antallet af ufaglærte, bør fokus 
derfor rettes mod at fastholde de unge, der starter på en ungdoms-
uddannelse. Brobygningsindsatser, der gradvist gør de unge uddan-
nelsesparate og hjælper dem i overgangen fra offentlig forsørgelse til 
uddannelse, kan være en måde at mindske uddannelsesfrafaldet, jf. 
Görlich mfl. (2016). 
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KAPITEL I 
KONJUNKTUR OG OFFENTLIGE FINANSER 
RESUME 

Dansk økonomi er på vej ind i en bredt funderet højkon-
junktur. Der er dog risici begge veje i forhold til dette ho-
vedscenarie. På den ene side er der tiltagende pres på ar-
bejdsmarkedet, og hvis det eskalerer, risikerer højkonjunk-
turen at resultere i en overophedning af dansk økonomi. 
På den anden side er der internationalt tegn på, at det 
igangværende opsving er ved at toppe, og der er risiko for, 
at væksten vil blive mærkbart trukket ned blandt andet 
som følge af optrapning af handelskonflikten og fortsat stor 
usikkerhed om konsekvenserne af brexit. 
 
Hovedscenariet indebærer fortsat høj vækst i efterspørgs-
len, hvilket taler for, at den økonomiske politik samlet set 
bør dæmpe aktiviteten i økonomien. Den planlagte finans-
politik skønnes at indebære en stramning i 2019 og at væ-
re omtrent neutral for væksten i 2020. For næste år vurde-
res det, at den planlagte, moderate stramning af finans-
politikken er passende. I fald konjunktursituationen udvik-
ler sig mere positivt end ventet, bør der overvejes en mere 
stram finanspolitik for 2020. 

 



Konjunktur og offentlige finanser - Indledning I.1 

 Dansk Økonomi, efterår 2018            17
 

I.1 INDLEDNING 

Efter en langvarig lavkonjunktur er dansk økonomi nu i begyndelsen 
af en højkonjunktur, hvor beskæftigelsen aktuelt vurderes at ligge 
omkring 1 pct. højere end det skønnede, strukturelle niveau. I løbet af 
de seneste fem år er beskæftigelsen steget ca. 200.000 personer, og 
den forventes at stige yderligere med mere end 100.000 personer 
frem mod 2025, jf. figur I.1. 
 

FIGUR I.1 BESKÆFTIGELSE 

 
Betydelig stigning i beskæftigelsen frem mod 2025, især drevet af 
stigende strukturel beskæftigelse. 
 

 
Anm.: Den lodrette streg markerer overgang til fremskrivning. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Fremgangen i beskæftigelsen understøttes af en markant stigning i 
det strukturelle arbejdsudbud, hvor især en højere tilbagetræknings-
alder yder et væsentligt bidrag. Formandskabet forventer, at den 
stigende beskæftigelse og presset på arbejdsmarkedet vil føre til 
højere lønstigninger, som vil bidrage til at dæmpe efterspørgslen efter 
danske varer og dermed medvirke til en gradvis normalisering af 
konjunktursituationen. Hovedscenariet i kapitlet er således en “blød 
landing”. Der er imidlertid både risiko for overophedning og for et 
tilbageslag de kommende år. 
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Det seneste års tid er der set et tiltagende pres på det danske ar-
bejdsmarked, og nettoledigheden er nu under 90.000 personer. Ar-
bejdsgiverne melder ifølge Danmarks Statistiks barometre, at mang-
len på arbejdskraft er tæt på at være ligeså udbredt som i optakten til 
finanskrisen, mens andre indikatorer viser et mere blandet billede, og 
lønstigningerne er stadig relativt lave, jf. afsnit I.2. Formandskabet 
vurderer samlet set, at presset på arbejdsmarkedet er tiltaget nogen-
lunde på linje med forventningen i den seneste konjunkturvurdering 
fra foråret. Et vedvarende og tiltagende pres på arbejdsmarkedet 
indebærer alt andet lige en risiko for, at den forventede højkonjunktur 
udvikler sig til en overophedning af dansk økonomi med accelereren-
de lønninger og boligpriser. Dette vil kunne presse økonomien ud i et 
brat tilbageslag. 
 
Samtidig med at der er pres på arbejdsmarkedet i Danmark, er der 
også risici, der relativt hurtigt kan trække væksten ned. Udviklingen 
på Danmarks eksportmarkeder kan blive svagere end forudsat, 
blandt andet som følge af en yderligere eskalering af handels-
konflikten, jf. afsnit I.3. 
 
Hovedscenariet er som nævnt en moderat højkonjunktur de kom-
mende år med en blød landing, og formandskabet vurderer, at den 
planlagte, kontraktive finanspolitik for 2019 er passende set i lyset 
heraf. Konjunktursituationen i Danmark kan dog udvikle sig både 
mere positivt – med risiko for overophedning – og mere negativt. 
Formandskabet vurderer, at det især er vigtigt at være klar til at gribe 
ind, hvis den forventede højkonjunktur eskalerer. 

HOVEDTRÆK I KONJUNKTURVURDERINGEN 

Væksten i dansk økonomi har været over 2 pct. de seneste tre år, og 
der ventes vækstrater på omkring 2 pct. de kommende år, jf. tabel I.1. 
For indeværende år ventes en lidt lavere vækst på ca. 1¼ pct. som 
følge af midlertidige forhold, jf. nedenstående boks. 
 
Der er tale om et bredt funderet opsving i dansk økonomi. Eksporten 
var den primære drivkraft i starten af opsvinget, og nu er den inden-
landske, private efterspørgsel også kommet med. Danmarks væsent-
ligste handelspartnere er ligeledes inde i et solidt opsving, hvilket 
understøtter dansk økonomi gennem eksporten. I Danmark er bolig-
priserne steget over hele landet, og sammen med beskæftigelses-
fremgangen og lave renter har det skabt fundamentet for højere 
vækst i boliginvesteringer og privat forbrug. Den private indenlandske 
efterspørgsel ventes at være den væsentligste drivkraft for dansk 
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økonomi de kommende år. Det internationale opsving vurderes i de 
nyeste prognoser fra blandt andet IMF og OECD at være ved at klin-
ge af, hvorved eksportens vækstbidrag mindskes de kommende år. 
Samtidig ventes stigende renter at bidrage til at dæmpe efterspørgs-
len i Danmark. Disse forhold ligger bag forventningen om en blød 
landing oven på den ventede højkonjunktur. 
 

TABEL I.1 HOVEDTAL I PROGNOSEN 

 
Gennemsnitlig vækst på knap 2 pct. om året frem mod 2025 og gradvis forbedring af de offentlige 
finanser. 

2017 2018 2019 2020 2025 a)

BNP (realvækst i pct.) 2,3 1,3 2,4 2,1 1,7
Beskæftigelsesgap (1.000 pers.) 2 30 33 33 0
Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) 46 48 31 15 7
Inflation (pct.) 1,2 0,8 1,8 1,9 2,0
Timeløn (pct.) 2,1 2,4 2,9 3,2 3,2
Offentlig saldo (pct. af BNP) 1,2 -0,3 0,0 -0,1 0,1
Strukturel offentlig saldo (pct. af BNP) -0,5 -0,5 -0,2 -0,2 0,1
BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 2,6 2,4 2,3 2,1 1,7

a) Den sidste søjle viser den gennemsnitlige vækst i årene 2021 til 2025. For beskæftigelsesgap og fak-
tisk såvel som strukturel offentlig saldo viser sidste søjle dog niveauet i 2025. 

Anm.: Beskæftigelsgap angiver, hvor meget beskæftigelsen er over det skønnede strukturelle niveau. Den 
strukturelle saldo er beregnet efter budgetlovens metode. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Macrobond og egne beregninger. 
 

 

LAV VÆKST I 2018 PGA. MIDLERTIDIGE FORHOLD 

 
Den forventede vækst i 2018 på godt 1¼ pct. stikker ud både i for-
hold til årene før og årene efter. Det skyldes især to midlertidige for-
hold, der tilsammen reducerer væksten mere end ½ pct.point.  
 
For det første betyder et enkeltstående salg af en patentrettighed 
på ca. 9 mia. kr. i 1. kvartal 2017, at BNP løftes ekstraordinært i 
2017. Salget af patentet øgede dermed væksten i 2017, men da der 
er tale om et engangsforhold, som ikke påvirker BNP-niveauet i 
2018, reduceres den opgjorte BNP-vækst i 2018 tilsvarende. 
 
For det andet var sommeren 2018 præget af usædvanligt tørt vejr, 
der har betydet et stort fald i den vegetabilske landbrugsproduktion. 
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Frem mod 2025 ventes omtrent balance på de offentlige finanser alle 
år. Den offentlige saldo forventes at udvise et lille underskud i år, og 
det vendes gradvist til et lille overskud. Den strukturelle saldo bereg-
net efter budgetlovens metode skønnes at udvise et underskud på 
knap ¼ pct. af BNP i 2019, når den planlagte finanspolitik lægges til 
grund. Den skønnede forbedring af de offentlige finanser frem mod 
2025 skyldes hovedsageligt den forventede stigning i beskæftigelsen. 
 
Der er tale om omtrent samme vurdering af beskæftigelsesudvik-
lingen som i formandskabets seneste vurdering i Dansk Økonomi, 
forår 2018, jf. boks. Formandskabet vurderer også fortsat, at den 
planlagte finanspolitik indebærer et negativt bidrag til væksten i 2019, 
jf. afsnit I.4. 
 

ÆNDRINGER FRA DANSK ØKONOMI, FORÅR 2018 

 
Formandskabets vurdering af konjunkturudsigterne de kommende 
år er stort set uændret i forhold til vurderingen i Dansk Økonomi, 
forår 2018. Der forventes høj vækst i efterspørgslen og en markant 
stigning i beskæftigelsen, og beskæftigelsesgap vurderes at være 
ca. 30.000 personer svarende til 1 pct. i år og de kommende par år. 
 
Skønnet for BNP-væksten i 2018 er nedjusteret med ca. ½ 
pct.point, hvilket primært skyldes en negativ effekt på landbrugs-
produktionen af sommerens tørke samt en forudsætning om lavere 
realvækst i det offentlige forbrug som følge af lavere offentlige løn- 
og prisstigninger (og uændret udgift i kroner) end ventet i foråret. 
 
I november blev BNP i 2015-17 oprevideret af Danmarks Statistik, 
og ifølge de nye tal, har væksten været over 2 pct. om året i de tre 
år. Vurderingen af det strukturelle niveau for BNP i 2025 er omtrent 
den samme som i Dansk Økonomi, forår 2018. Det indebærer alt 
andet lige en lidt mindre vækst i årene frem mod 2025, da ud-
gangspunktet er højere efter revisionen af BNP. Den gennemsnitli-
ge BNP-vækst i 2021-25 er dermed nedjusteret fra ca. 2 pct. til ca. 
1¾ pct. om året. 
 
Hovedscenariet er fortsat en blød landing, hvor lidt højere lønstig-
ninger medvirker til at dæmpe efterspørgselspresset i økonomien. 
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I.2 DANSK ØKONOMI FREM TIL 2025 

Der har de seneste år været fremgang i dansk økonomi med stig-
ninger i boligpriser, beskæftigelse og økonomisk aktivitet, og de se-
neste tre år er BNP vokset med mere end 2 pct. om året. Foreløbige 
oplysninger viser, at fremgangen i dansk økonomi er fortsat i 2018, 
men midlertidige forhold betyder, at væksten i BNP forventeligt bliver 
noget lavere. De kommende år ventes opsvinget i dansk økonomi at 
fortsætte med en vækst på omkring 2 pct. om året. 
 
Dansk økonomi vurderes i 2018 at være i starten af en højkonjunktur 
målt ved det såkaldte beskæftigelsesgap, jf. nedenstående boks og 
figur I.2. Beskæftigelsesfremgangen understøttes af en forventet 
stigning i den strukturelle beskæftigelse af omtrent samme størrelses-
orden, og beskæftigelsesgap ventes at forblive på omkring 1 pct. de 
kommende år. Konjunktursituationen indebærer, at der er et vist pres 
på økonomiens ressourcer, hvilket ventes at lede til højere løn- og 
prisstigninger, som bidrager til at reducere efterspørgslen. Samtidig 
ventes gradvise rentestigninger og afdæmpet vækst på de danske 
eksportmarkeder at reducere efterspørgslen. Disse forhold ligger bag 
forventningen om, at højkonjunkturen ender i en blød landing. For-
mandskabets vurdering af konjunktursituationen er dermed overord-
net på linje med den seneste vurdering i Dansk Økonomi, forår 2018. 
 

BESKÆFTIGELSESGAP 

 
Beskæftigelsesgap angiver den procentvise forskel mellem den fak-
tiske beskæftigelse og den strukturelle, som er det niveau, der kan 
forventes i en neutral konjunktursituation. Beskæftigelsesgap er et 
væsentligt mål, når konjunktursituationen og presset på arbejds-
markedet skal vurderes. 
 

 
Hvis presset på arbejdsmarkedet øges mere end forventet, er der en 
risiko for, at højkonjunkturen i stedet kan ende i en overophedning. I 
modsat retning er det en væsentlig risikofaktor, at udviklingen på 
Danmarks eksportmarkeder bliver svagere end forudsat eksempelvis 
som følge af en eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina, 
jf. afsnit I.3.  
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FIGUR I.2 BESKÆFTIGELSESGAP 

 
Beskæftigelsen er over det strukturelle niveau, hvilket signalerer 
pres på arbejdsmarkedet. 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
På de følgende sider gennemgås først hovedtrækkene i nærværende 
konjunkturvurdering. Hovedtallene er præsenteret i tabel I.2, og de 
centrale forudsætninger fremgår af boks I.1. Siden Dansk Økonomi, 
forår 2018 er der kommet en række nye oplysninger om udviklingen i 
dansk økonomi, herunder udviklingen i beskæftigelsen i 2018 fra 
marts til september og en markant revision af nationalregnskabet for 
2015-17; de nye oplysninger beskrives kort i boks I.2. Senere i afsnit-
tet diskuteres situationen på arbejds- og boligmarkedet nærmere, og 
til sidst diskuteres risikoscenarier om udviklingen i arbejdsstyrke og 
produktivitet. 
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TABEL I.2 HOVEDTAL FOR KONJUNKTURVURDERING 

 
 2017 2018 2019 2020 2025 a)

Mia. kr.

Privat forbrug            1.017 2,5 2,6 2,9 2,3

Offentligt forbrug        536 1,0 0,8 0,5 0,8

Offentlige investeringer  73 2,0 2,0 -1,7 1,2

Boliginvesteringer        103 11,2 2,0 0,1 0,4

Erhvervsinvesteringer     286 8,7 0,7 3,0 -0,1

Lagerændringer            9 -0,1 0,2 0,0 0,0

Indenlandsk efterspørgsel i alt 2.024 3,3 2,0 2,0 1,4

Eksport           1.188 -0,5 4,2 4,1 3,8

Import                1.033 3,0 3,6 4,1 3,4

Bruttonationalprodukt     2.178 1,3 2,4 2,1 1,7

BVT i private byerhverv   1.245 2,2 3,2 3,0 1,8

                          

Strukturel arbejdsstyrke 28 18 28 15 14

Arbejdsstyrke             46 43 26 11 9

Privat beskæftigelse      47 43 27 11 2

Offentlig beskæftigelse   -1 5 4 4 5

                          

Nettoledighed 91 87 82 78 84

Beskæftigelsesgap 2 30 33 33 0

                          

Forbrugerpriser           1,2 0,8 1,8 1,9 2,0

Timelønsomkostninger       2,1 2,4 2,9 3,2 3,2

Kontantpris på enfamiliehuse 4,0 3,9 3,2 2,1 2,5

Timeproduktivitet i private byerhverv 0,8 0,5 1,7 2,1 1,5

                          

Betalingsbalance          8,0 5,3 5,5 5,2 6,3

Offentlig saldo           1,2 -0,3 0,0 -0,1 0,1

-----------------------------  Pct. af BNP  -----------------------

---------------  Realvækst, pct.  ----------------

  -------------------  Ændring i 1.000 pers.  ------------------

  --------------------------  1.000 pers.  -----------------------

 -------------------------------  Pct.  ----------------------------

 
a) 2025-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækst fra 2020 til 2025. For nettoledighed, beskæftigel-

sesgap, betalingsbalance og offentlig saldo er angivet niveauet i 2025. 
Anm.: Lagerændringer angiver vækstbidraget til BNP. Beskæftigelsesgap angiver afvigelsen fra den struktu-

relle beskæftigelse målt i personer. Forbrugerpriserne er udtrykt ved deflatoren for det private forbrug.  
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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BOKS I.1 CENTRALE FORUDSÆTNINGER 

 
Konjunkturvurderingen bygger på en række forudsætninger om udviklingen i udlandet, renterne og 
finanspolitikken. De væsentligste forudsætninger præsenteres i denne boks, og de er uddybet i 
Baggrundsnotat til konjunkturvurdering – Dansk økonomi, efterår 2018, der findes på De Økono-
miske Råds hjemmeside, www.dors.dk. Prognosen bygger på den reviderede offentliggørelse af 
det kvartalsvise nationalregnskab frem til 2. kvartal 2018 samt seneste offentliggørelse af det årli-
ge nationalregnskab for 2015-17. 
 
Udland og finansielle forhold 
Der forventes en fremgang på de danske eksportmarkeder på knap 2½ pct. i 2018 faldende til 
omkring 2¼ pct. i 2019 og godt 2 pct. i 2020, jf. afsnit I.3. Det forudsættes, at Den Europæiske 
Centralbank (ECB) vil ende udfasningen af sit obligationsopkøbsprogram ved udgangen af 2018, 
og at ECB begynder at hæve renten i 3. kvartal 2019. De danske statsobligationsrenter forudsæt-
tes at stige fra det nuværende niveau på knap ½ pct. til knap 1¼ pct. ved udgangen af 2019 og 
yderligere til 3½ pct. i 2025. Valutakurser forudsættes konstante fra oktober 2018, og olieprisen 
forventes at have et årsniveau på ca. 75 dollar pr. tønde i 2018 stigende til 108 dollar pr. tønde i 
2025. 
 
Finanspolitiske forudsætninger 
Prognosen lægger den vedtagne finanspolitik samt finanslovsforslaget for 2019 til grund. Det for-
udsættes, at de offentlige forbrugsudgifter følger udgiftslofterne frem til 2022. Efter 2022 antages 
det reale offentlige forbrug at følge demografi- og velstandsudviklingen. Den forudsatte udvikling 
medfører et underskud på den strukturelle saldo på kort sigt, der vendes til omtrent balance i 
2021. De finanspolitiske forudsætninger er nærmere beskrevet i afsnit I.4. 
 
Strukturelle niveauer 
Prognosen bygger frem mod 2025 på en forudsætning om, at dansk økonomi gradvist tilpasser sig 
det strukturelle aktivitetsniveau, som hovedsageligt er bestemt af den strukturelle beskæftigelse 
og produktivitet. Strukturel beskæftigelse er hovedsageligt baseret på arbejdsstyrkefremskrivnin-
gen fra DREAM’s socioøkonomiske fremskrivning, mens strukturel produktivitet bygger på en vi-
dereførsel af de historiske tendenser i totalfaktorproduktivitet og K/L-forhold. 
 

 
Der har været stor fremgang i beskæftigelsen de senere år. Siden 
2013 er beskæftigelsen steget med mere end 200.000 personer, og 
beskæftigelsen har dermed nået det højeste niveau nogensinde, jf. 
figur I.3. Det er i høj grad flere seniorer på arbejdsmarkedet, der 
bidrager til, at beskæftigelsen nu er højere end i 2008. Det skal ikke 
mindst ses på baggrund af, at efterlønsalderen er hævet, hvilket har 
bidraget til at øge beskæftigelsesfrekvensen for personer i alderen 
60-64 år. Den langsigtede tendens til bedre helbred og den mere 
positive konjunktursituation har uden tvivl også spillet en rolle for den 
højere beskæftigelsesfrekvens for den ældre del af arbejdsstyrken. 
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Beskæftigelsen er således også øget for personer, der er ældre end 
folkepensionsalderen, hvilket dog også skal ses i sammenhæng med, 
at befolkningen i de årgange er øget kraftigt. Flere seniorer på ar-
bejdsmarkedet har bidraget til, at der ikke er opbygget et større pres 
på arbejdsmarkedet på trods af den kraftige stigning i beskæftigelsen. 
 

FIGUR I.3 BESKÆFTIGELSE OG BESKÆFTIGELSESFREKVENS 

 
Beskæftigelsen har aldrig været højere, og det skyldes især flere seniorer på arbejdsmarkedet. 
 

 

Anm.: Figuren til højre viser beskæftigelsen i forhold til befolkningen i de pågældende aldersgrupper. Seneste 
observation for beskæftigelsen i venstre figur er 2. kvartal 2018 og 2017 for beskæftigelsesfrekvensen 
(aldersfordelingen af beskæftigelsen i 2017 er foreløbigt baseret på aldersfordelingen i 2016). 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Beskæftigelsesfrekvensen er de senere år også steget for 35-59 
årige, der generelt må betragtes som arbejdsmarkedets kernetropper. 
Stigningen har dog været relativt behersket, og beskæftigelses-
frekvensen lå i 2017 kun på niveau med 2006 og er dermed et stykke 
lavere, end da presset på arbejdsmarkedet var størst i 2007-08. Be-
skæftigelsesfrekvensen for 25-34 årige er derimod fortsat lav, hvilket 
kun i nogen grad kan forklares med højere uddannelsestilbøjelighed. 
Samlet set vidner udviklingen i beskæftigelsesfrekvenserne om, at 
der stadig er ledige ressourcer på dele af arbejdsmarkedet, hvilket 
understøtter vurderingen af, at konjunktursituationen i 2017 var om-
trent neutral. Der er udsigt til fortsat fremgang i dansk økonomi de 
kommende år, og beskæftigelsen ventes derfor at stige yderligere 
med i alt ca. 45.000 personer i årene 2019-20.  
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BOKS I.2 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER SIDEN FORÅRET 

 
Siden Dansk Økonomi, forår 2018 er der kommet ny information om udviklingen i dansk og inter-
national økonomi. I det følgende beskrives de væsentligste ændringer i informationsgrundlaget for 
nærværende prognose. 
 
Årligt nationalregnskab 
Der er kommet reviderede nationalregnskabstal for årene 2015-17 som led i den årlige revisions-
rytme. Med revisionen er BNP-niveauet opjusteret med ca. 1¼ pct. i 2017, og det er særligt er-
hvervsinvesteringerne, der er opjusteret. Beskæftigelsen er omtrent uændret, og det indebærer en 
stærkere produktivitetsudvikling, om end produktivitetsudviklingen stadig er lav i historisk perspek-
tiv. Revisionen af erhvervsinvesteringerne indebærer en opjustering af kapitalapparatet, og det bi-
drager til at øge økonomiens aktuelle, strukturelle aktivitetsniveau. Vurderingen af strukturelt BNP 
i 2025 er omtrent den samme som i foråret, og opjusteringen af BNP-niveauet i 2017 indebærer 
dermed en lidt lavere vækst frem mod 2025. 

FIGUR A BNP 

 
Kilde: Danmarks Statisitk, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
Kvartalvist nationalregnskab 
Realvæksten i BNP har i 1. halvår 2018 været lidt svagere end skønnet i foråret. Det skal primært 
ses i lyset af svagere realvækst i eksport, offentlige forbrug samt landbrugsproduktion. Det mod-
svares i nogen grad af, at erhvervs- og boliginvesteringer er steget mere end skønnet blandt an-
det som følge af store investeringer i skibe. Den svage landbrugsproduktion skyldes, at sommeren 
2018 var præget af usædvanligt tørt vejr, og det har betydet et stort fald i den vegetabilske land-
brugsproduktion. Faldet i landbrugsproduktionen skønnes isoleret set at reducere BNP-væksten 
med 0,2 pct.point i 2018, men vil omvendt give et positivt bidrag i 2019, hvor landbrugsproduktio-
nen forudsættes at normaliseres. 
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BOKS I.2 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER SIDEN FORÅRET, FORTSAT 

 
Beskæftigelse og ledighed 
Der er kommet nye oplysninger om lønmodtagerbeskæftigelsen i perioden marts til september, 
der viser, at de seneste års kraftige fremgang er fortsat i 2018. I 2018 er lønmodtagerbeskæftigel-
sen hidtil steget knap 40.000 personer, og i samme periode er nettoledigheden faldet fra omkring 
90.000 til knap 86.000 personer. Det vidner om, at arbejdsstyrken er øget markant. 
 
Udlandsvækst og finansielle forhold 
Realvæksten i Danmarks aftagerlande er nedjusteret en anelse siden foråret. Det er særligt udvik-
ling i euroområdet, der har været svagere end skønnet. Siden foråret har de danske og europæi-
ske renter været lavere end ventet, og det har sammen med de lidt svagere vækstudsigter bevir-
ket, at de europæiske rentestigninger forventes udskudt en anelse.  
 
TABEL A  ÆNDREDE SKØN FOR CENTRALE VARIABLE 

2018 2019 2020 2025 a) 2018 2019 2020 2025 a)

BNP 1,8 2,3 2,0 2,0 1,3 2,4 2,1 1,7

                          

Beskæftigelse 45 26 15 8 48 31 15 7

Boligpriser 3,9 2,5 2,4 2,3 3,9 3,2 2,1 2,5

Timelønsomkostninger 2,5 3,0 3,1 3,1 2,4 2,9 3,2 3,2

Realvækst i aftagerlande 2,7 2,3 2,0 1,8 2,4 2,3 2,1 1,7

10-årig obligationsrente 0,7 1,2 1,7 3,5 0,5 0,9 1,4 3,5

   -----------------------  Ændring i 1.000 pers.  ---------------------- 

   -------------------------  Realvækst, pct.  -----------------------------

Efterår 2018Forår 2018

   -----------------------------------  Pct.  ----------------------------------

 
a) 2025-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige ændring fra 2020 til 2025. Den 10-årige obligationsren-

te er angivet i niveau for 2025. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Arbejdsstyrken er de senere år øget meget. Det er delvist et resultat 
af konjunkturnormaliseringen, men arbejdsstyrken er også øget struk-
turelt. Stigningen i den strukturelle arbejdsstyrke er ikke mindst en 
konsekvens af højere efterlønsalder, men tilgangen af udenlandsk 
arbejdskraft skønnes også at have bidraget til stigningen i den struk-
turelle arbejdsstyrke. Frem mod 2025 ventes yderligere stigninger i 
arbejdsstyrken som følge af stigninger i tilbagetrækningsaldre og 
fortsat tilgang af udenlandsk arbejdskraft som følge af positiv netto-
indvandring, og i 2025 ventes beskæftigelsen at være ca. 130.000 
højere end i 2017. Stigningen i strukturel arbejdsstyrke er en af de 
væsentligste årsager til, at hovedscenariet for nærværende prognose 
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er, at højkonjunkturen ender i en blød landing. Udviklingen i den 
strukturelle arbejdsstyrke bygger dog på en række forudsætninger, 
som der er nogen usikkerhed omkring, og det bliver diskuteret senere 
i afsnittet. 
 
Stigningen i arbejdsstyrken har betydet, at den registrerede ledighed 
kun er faldet i begrænset omfang. Der har dog været et større fald i 
den spørgeskemabaserede AKU-ledighed, hvilket blandt andet skyld-
es, at opgørelsen af AKU-ledige studerende er faldet. Den register-
baserede nettoledighed ligger aktuelt på knap 86.000 personer, som 
er tæt på det vurderede strukturelle niveau, jf. figur I.4. Det strukturel-
le niveau for ledigheden er det niveau, der er foreneligt med stabile 
lønstigninger, og det er blandt forklaringerne på, at lønstigningerne 
endnu er ganske moderate med stigninger på godt 2 pct. de seneste 
år. De kommende år ventes ledigheden at falde, så den bliver lidt 
lavere end det strukturelle niveau, og derfor ventes der også lidt 
højere lønstigninger de kommende år. 
 

FIGUR I.4 LEDIGHED 

 
Ledigheden er de senere år kun faldet i begrænset omfang. 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
De relativt moderate lønstigninger betyder, at den danske lønkonkur-
renceevne stadig er god. Det ses eksempelvis af, at de relative en-
hedslønomkostninger og den relative lønkvote er faldet siden slutning-
en af 00’erne, og at der er store overskud på betalingsbalancen, jf. 
nedenstående boks og figur I.5. Det seneste år er der sket en lille 
forværring af konkurrenceevnen, hvilket dog primært skyldes en styr-
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kelse af den effektive kronekurs. Forbedringen af konkurrenceevnen 
har været lidt større målt ved den relative lønkvote, hvilket er udtryk 
for, at de danske virksomheder har haft store bytteforholdsgevinster.  
 

KONKURRENCEEVNE 

 
Danmarks relative konkurrenceevne måles typisk ved de relative 
enhedslønomkostninger eller den relative lønkvote. 
 
De relative enhedslønomkostninger viser, hvordan de gennemsnit-
lige lønomkostningerne ved at producere en enkelt enhed udvikler 
sig i Danmark relativt til udlandet. Enhedslønomkostningerne er op-
gjort for hele økonomien, og en stigning i de relative enhedslønom-
kostninger er udtryk for en forværring af konkurrenceevnen. Det kan 
ske ved, at de danske lønninger stiger kraftigere end udlandets, 
produktivitet i Danmark stiger mindre end i udlandet, eller at den 
danske krone apprecierer. 
 
Den relative lønkvote viser, hvor stor en andel af dansk værditil-
vækst i industrien, der går til aflønning af ansatte relativt til den 
samme andel i udlandet. En stigning i den relative lønkvote er lige-
ledes et udtryk for en forværring af konkurrenceevnen og er også 
en konsekvens af den relative udvikling i produktivitet og lønninger. 
Dertil medregner den relative lønkvote bytteforholdsgevinster, som 
udover valutakurseffekter generelt fanger ændringer i danske pro-
ducenters salgspriser, herunder salg til eksport, relativt til priserne 
på deres input, herunder køb i udlandet. 
 

 
Forbedringen af konkurrenceevnen har bidraget til, at eksporten har 
været en af de stærkeste motorer i det indeværende opsving. Det 
seneste år har eksporten dog udviklet sig relativt svagt på trods af høj 
vækst på Danmarks eksportmarkeder, og i 2018 skønnes et lille fald i 
eksporten. Den svage udvikling i eksporten vurderes dog at være af 
midlertidig karakter. Det er særligt tjenesteeksporten, der har udviklet 
sig svagt, men der har også kun været moderate stigninger i den 
danske vareeksport. Den svage tjenesteeksport skyldes dels en svag 
udvikling i den danske søtransport og dels tekniske forhold vedrøren-
de salg af et enkeltstående patent i 2017, jf. nedenstående boks. Den 
svage udvikling i vareeksporten skal blandt andet ses på baggrund af 
en styrkelse af den effektive danske krone, og særligt vareeksporten 
til Kina har udviklet sig svagt. 
 

… men eksporten 

viser svaghedstegn 
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FIGUR I.5 KONKURRENCEEVNE OG BETALINGSBALANCE 

 
Danmarks konkurrenceevne er generelt forbedret kraftigt siden slutningen af 2000’erne, og over-
skuddet på betalingsbalancen er højt. 
 

 

Anm.: Den relative lønkvote måler lønkvoten i industrien i Danmark i forhold til den sammenvejede lønkvote i 
Danmarks konkurrentlande. Sammenvejningen er foretaget med Nationalbankens kronekursvægte. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Macrobond, Eurostat, OECD, DA’s internationale lønstatistik 
samt egne beregninger. 

 
 

PATENT REDUCERER VÆKST I EKSPORT OG BNP I 2018 

 
Eksport og produktion er i 2017 påvirket af et salg af en enkeltstå-
ende rettighed til et patent på ca. 9 mia. kr., og det påvirker real-
væksten i BNP i både 2017 og 2018. Det øger isoleret set BNP-
væksten i 2017 med 0,4 pct.point, og da salget af patentet er et en-
gangsforhold, som ikke påvirker BNP-niveauet i 2018, reducerer det 
BNP-væksten i 2018 tilsvarende. 
 

 
Erhvervsinvesteringerne er vokset relativt kraftigt de seneste år, og de 
kommende år ventes stor fremgang i efterspørgsel og beskæftigelse 
at skabe behov for yderligere stigninger i erhvervsinvesteringerne. 
Siden Dansk Økonomi, forår 2018 er erhvervsinvesteringerne opjuste-
ret betydeligt i årene 2015-17, jf. boks I.2. De højere investeringer har 
øget kapitalapparatet, og dermed er den mængde af kapital, der er til 
rådighed i forhold til beskæftigelsen, det såkaldte K/L-forhold, tættere 
på det langsigtede trendniveau end tidligere vurderet, jf. figur I.6. Det 
højere niveau for K/L-forholdet indebærer, at de investeringer, der er 
nødvendige for at komme tilbage på og opretholde det trendmæssige 
K/L-forhold frem imod 2025 er mindre i nærværende prognose set end 
lagt til grund i forårsprognosen. 
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FIGUR I.6 K/L-FORHOLD 

 
K/L-forholdet er faldet lidt de seneste år i takt med den kraftige be-
skæftigelsesfremgang, og derfor ventes investeringerne at stige 
frem mod 2025. 

 
Anm.: Figuren viser forholdet mellem kapital og timebeskæftigelse i private 

byerhverv. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Der har også været stor investeringsaktivitet på boligmarkedet de 
seneste år. Stor befolkningsvækst i og omkring de større byer har 
skabt et behov for at øge boligmassen, og det har drevet prisstig-
ninger i disse områder. Prisstigningerne har desuden været under-
støttet af lave renter og generel fremgang i husholdningernes ind-
komst, og et højt prisniveau øger tilskyndelsen til at øge boligbyg-
geriet. De kommende år ventes stigningerne i boligbyggeri og bolig-
priser at afdæmpes en smule blandt andet som følge af forventede 
rentestigninger. Kapacitetspresset på boligmarkedet bliver diskuteret 
nærmere senere i afsnittet. 
 
Realvæksten i det private forbrug har været højere end 2 pct. de 
seneste tre år, og den høje vækst ventes at fortsætte i 2018 og de 
kommende år. Forbrugsvæksten understøttes af fremgang i beskæf-
tigelsen samt prisstigninger på boligmarkedet, og samtidig er for-
brugertilliden på et højt niveau. Hidtil har fremgangen i det private 
forbrug været relativt afdæmpet sammenlignet med stigningerne i 
indkomsterne, hvilket betyder, at forbrugskvoten de senere år har 
været historisk lav, jf. figur I.7. Den lave forbrugskvote skal ses i lyset 
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af, at der siden finanskrisen har været et stort konsolideringsbehov i 
husholdningerne,1 hvilket også ses af, at husholdningernes efter-
spørgsel efter lån ikke er steget på trods af den økonomiske frem-
gang, jf. afsnit I.3. 
 

FIGUR I.7 FORBRUGSKVOTE 
 
FIGUR I.8 REALE HUSPRISER  

 

 
Normalisering af forbrugstilbøjelighed giver 
høj vækst i det private forbrug. 

  
De reale priser på enfamiliehuse er en anelse
højere end den langsigtede trend. 

 

 

Anm.: Venstre: Figuren viser forholdet mellem det private forbrug og den langsigtede disponible indkomst i 
SMEC. Den modelberegnede strukturelle forbrugskvote er bestemt af formue (udglattet) og demografi. 
Højre: Den reale huspris er defineret som kontantprisen på enfamiliehuse i forhold til deflatoren for det 
private forbrug. Den langsigtede trend er estimeret over perioden 1955-2017, dog ekskl. årene 2006-
2007. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Den lave forbrugskvote står i skarp kontrast til perioden i midten af 
00’erne. Dengang steg forbruget kraftigt understøttet af fremgang på 
boligmarkedet og øget gældsætning. Afdragsfrie lån blev i 2003 til-
ladt, og de vandt sammen med rentetilpasningslån stor udbredelse. 
Det gav husholdningerne mulighed for at finansiere boligkøb til en 
lavere ydelse, og det bidrog sammen med skattestoppet på ejen-
domsværdiskatten til, at boligpriserne steg, jf. figur I.8. Det øgede 
husholdningernes friværdi, som i stort omfang blev belånt til forbrug 
og boliginvesteringer. Selvom den øgede gæld i høj grad var mod-
svaret af reale aktiver, førte det til en balanceoppustning, som sam-
men med udbredelsen af rentetilpasningslån gjorde husholdningerne 
mere sårbare overfor rentestigninger og boligprisfald. Det har bidrag-
et til det konsolideringsbehov, som aktuelt er en medvirkende årsag 
til det afdæmpede private forbrug. 

                                                           
1) Se eksempelvis Kuchler og Hviid (2017): Forbrug og opsparing i lavrentemiljø. Natio-

nalbanken: Working paper. 
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Foruden husholdningernes eget konsolideringsbehov er der også 
gennemført en række stramninger af kreditstandarderne, og kredit-
drevet efterspørgsel har derfor kun i begrænset omfang understøttet 
det indeværende opsving.2 Samtidig er udbredelsen af afdragsfrie og 
variabelt forrentede lån i nogen grad reduceret, og det mindsker 
rentefølsomheden i husholdningerne, jf. afsnit I.3. Dermed er der ikke 
tegn på, at de aktuelle forbrugstendenser er uholdbare. Det er dog 
værd at hæfte sig ved, at husholdningernes gæld stadig er høj, og 
gælden er stadig i stort omfang variabelt forrentet og afdragsfri, hvil-
ket indebærer, at der er begrænset plads til høj kreditdrevet forbrug. 
 
Finanspolitikken vurderes at være omtrent neutral for den økonomi-
ske aktivitet i 2018 på trods af, at der forudsættes en relativt høj 
vækst i det offentlige forbrug, jf. afsnit I.4. I 2019 forudsættes det 
offentlige forbrug at stige relativt moderat, og det ventes at dæmpe 
aktiviteten i dansk økonomi med godt ¼ pct.point. 
 
Samlet er der udsigt til en stigning i den samlede efterspørgsel på 
knap 2 pct. i 2018, hvilket ventes at resultere i en vækst i BNP på 
godt 1¼ pct. i 2018. Det er en nedjustering på ca. ½ pct.point i for-
hold til Dansk Økonomi, forår 2018. Nedjusteringen skyldes, at fore-
løbige tal for 2018 viser en svag eksportudvikling, lav realvækst i det 
offentlige forbrug og en forventet lav landbrugsproduktion som følge 
af den tørre sommer, som beskrevet i boks I.2. En vækst på godt 1¼ 
pct. er relativt lavt sammenlignet med de seneste år, men det skal 
ses i lyset af midlertidige forhold vedrørende landbrugsproduktionen 
samt førnævnte patent i 2017.  
 
I 2019 ventes der høj vækst i BNP understøttet af fremgang i det private 
forbrug og eksporten, og dertil kommer et bidrag fra normaliseringen af 
den danske landbrugsproduktion. Fremgang i beskæftigelse og stig-
ende realløn øger husholdningernes forbrugsmuligheder, og det under-
støtter væksten i det private forbrug, mens relativ høj vækst på Dan-
marks eksportmarkeder understøtter eksporten. De følgende år skøn-
nes væksten i udlandet at aftage lidt, og det bidrager sammen med 
højere lønninger og rentestigninger til at dæmpe væksten i Danmark. 
 
I årene frem mod 2025 forudsættes BNP at vokse med vækstrater på 
knap 2 pct. som følge af en række strukturelle forhold. Det væsentligste 
bidrag til den strukturelle vækst udgøres af produktivitetsstigninger, 
som baseres på en videreførsel af historiske tendenser i totalfaktor-
produktivitet og K/L-forhold. Der er dog også et betydeligt bidrag fra 
beskæftigelsen som følge af reformer og nettoindvandring, jf. figur I.9. 

                                                           
2) Nationalbanken, Finansielle forhold understøtter opsvinget, september 2018. 
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FIGUR I.9 BIDRAG TIL STRUKTUREL VÆKST  

 
Stigninger i produktiviteten udgør det væsentligste bidrag til stignin-
gen i strukturelt BNP fra 2017 til 2025. 
 

 
Anm.: Figuren viser bidrag til gennemsnitlig strukturel vækst, herunder be-

skæftigelse fra 2017 til 2025. Bidrag til strukturel beskæftigelse tager 
udgangspunkt i estimerede bidrag til strukturel arbejdsstyrke. For 
“indvandring, netto” og “demografi” omregnes overgangen til be-
skæftigelse med den strukturelle ledighedsprocent i 2017. “Reform-
bidrag” indeholder bidrag til arbejdsstyrken omregnet på samme 
måde plus bidrag fra ændring i den strukturelle ledighedsprocent. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, DREAM’s socioøkonomiske 
fremskrivning og egne beregninger. 

 
 

I den resterende del af afsnittet gives først en mere detaljeret status 
på det aktuelle kapacitetspres i dansk økonomi med fokus på ar-
bejds- og boligmarkedet. Udviklingen i kapacitetspresset er, som 
tidligere nævnt, overordnet på linje med formandskabets seneste 
vurderinger, hvor der også blev forventet en periode stigende be-
skæftigelse, lønninger og boligpriser. Hovedscenariet er fortsat, at 
konjunktursituationen gradvist normaliseres, uden at der opbygges 
store ubalancer i økonomien. Dette scenarie beror på en række for-
udsætninger til udviklingen i kapaciteten i dansk økonomi, som natur-
ligvis er forbundet med usikkerhed. Sidst i afsnittet diskuteres nogle 
af de antagelser, der ligger bag udviklingen i arbejdsstyrke og pro-
duktivitet.  
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STATUS PÅ ARBEJDSMARKEDET 

I takt med normaliseringen af konjunktursituationen er beskæftigelsen 
som nævnt steget kraftigt. Det har givet høj aktivitet på arbejds-
markedet, hvilket også kan ses af, at antallet af ledige stillinger, 
jobopslag og jobskifter er steget en del de senere år. Ledigheden er 
dog kun faldet i begrænset omfang, hvilket skyldes, at arbejdsstyrken 
er steget. 
 
Virksomhederne melder i stigende omfang om mangel på arbejds-
kraft, og både i byggebranchen og i industrien er andelen af virksom-
heder, der melder om mangel på arbejdskraft nu på eller tæt på ni-
veauet i 2006, jf. figur I.10. Samtidig er andelen af virksomheder, der 
angiver mangel på efterspørgsel som en produktionsbegrænsning, er 
faldet de seneste år, og det vidner om, at virksomhedernes afsæt-
ningsmuligheder er forbedret. Mangel på efterspørgsel er dog betyde-
ligt mere udbredt end i midten af 00’erne, og i industrien er mangel på 
efterspørgsel stadig mere udbredt end mangel på arbejdskraft. 
 

FIGUR I.10 PRODUKTIONSBEGRÆNSNINGER I BYGGERI OG INDUSTRI 

 
Virksomhederne i industrien melder om mangel på arbejdskraft i samme omfang som i midten af 
00’erne. Mangel på efterspørgsel er også mere udbredt end dengang. 
 

 

Anm.: Figuren viser andelen af adspurgte virksomheder, der i Danmarks Statistiks konjunkturbarometer sva-
rer, at de har en produktionsbegrænsning i form af enten mangel på arbejdskraft eller efterspørgsel i 
henholdsvis byggeriet (venstre) og industrien (højre). Egen sæsonkorrektion.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 

 
Virksomhedernes kapacitetsudnyttelse er omtrent på niveau med 
gennemsnittet siden 1990, og det er betydeligt lavere end under 
højkonjunkturen i midten af 00’erne, jf. figur I.11. Andre undersøgel-
ser viser også, at kapacitetspresset er et stykke fra at være ligeså 

-10

0

10

20

30

40

50

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Mangel på arbejdskraft
Mangel på efterspørgsel

Pct.

-10

0

10

20

30

40

50

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Mangel på arbejdskraft
Mangel på efterspørgsel

Pct.

Stor aktivitet på 

arbejdsmarkedet 

Virksomhederne 

melder om mangel 

på arbejdskraft, … 

… men antallet  

af forgæves 

rekrutteringer  

er endnu lavt 



Konjunktur og offentlige finanser - Dansk økonomi frem til 2025 I.2 

 36            Dansk Økonomi, efterår 2018 

udbredt som i midten af 00’erne. Den seneste halvårlige opgørelse af 
forgæves rekrutteringer fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutte-
ring (STAR) viser endnu relativt beskedne stigninger. I første halvår 
2018 var der knap 20.000 forgæves rekrutteringer, hvor det tilsvaren-
de antal i perioden 2006-07 var 60-70.000, jf. figur I.12. 
 

FIGUR I.11 KAPACITETSUDNYT-
TELSE I IDUSTRIEN 

 
FIGUR I.12 FORGÆVES REKRUTTE-

RINGER 

 

 
Kapacitetsudnyttelsen er tæt på det gen-
nemsnitlige niveau siden 1990. 
 

  
Antallet af forgæves rekrutteringer er endnu
væsentligt lavere end i midten af 00’erne. 
 

 

 

Anm.: Kapacitetsudnyttelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomhederne angiver, 
hvor meget af kapaciteten der udnyttes i procent af fuld kapacitet. Forgæves rekrutteringer angiver an-
tallet af stillinger, hvor der har været et rekrutteringsforløb, som er opgivet uden at stillingen er blevet 
besat. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og STAR. 
 

 
På trods af det stigende pres på arbejdsmarkedet har lønstigningerne 
endnu været ganske afdæmpede. Lønstigningerne i byggeri og indu-
stri har de seneste år været omkring 2 pct., hvilket er omtrent på ni-
veau med udlandet. Det er dog betydeligt mindre end i årene inden 
finanskrisen, og det indebærer, at lønkvoten er et stykke lavere end 
det historiske gennemsnit.3 På trods af de lave nominelle lønstigninger 
har der på grund af lave prisstigninger været fremgang i de reale løn-
ninger, der er steget i omtrent samme takt som i midten af 00’erne. 
Der er dog begyndende tegn på, at aktiviteten på arbejdsmarkedet 
giver sig udslag i højere nominelle lønstigninger, jf. figur I.13. 

                                                           
3) Lønkvoten er påvirket af, at der er visse afgrænsningsforskelle mellem Nationalregn-

skabets opgørelse af værditilvækst og arbejdsmarkedsinput. Opgørelsen af værditil-
vækst inkluderer en række aktiviteter (merchanting og fabriksløs produktion), der fo-
regår i udlandet uden eller med begrænset dansk lønindkomst, hvilket bidrager til at 
reducere den opgjorte lønkvote. 
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FIGUR I.13 LØNSTIGNINGER  

 
Lønstigningerne har generelt været afdæmpede, og de er på niveau 
med udlandet. Der har været en stigende tendens det seneste års tid. 
 

 
Anm.: Udlandet dækker over et vægtet gennemsnit af lønstigningstakterne 

i fremstillingssektoren i Danmarks ti vigtigste konkurrentlande. Se-
neste observation for 2. kvartal 2018 er ikke tilgængelig for en ræk-
ke lande, og i de tilfælde er lønstigningstakten derfor imputeret med 
seneste kvartals værdi. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, DA’s internationale lønstatistik 
og egne beregninger. 

 
 
Det er vigtigt at følge på udviklingen på arbejdsmarkedet tæt, da 
lønstigningerne hurtigt kan tage fart, når arbejdsmarkedet strammer 
til. Da lønstigningerne også øges i Danmarks samhandelslande, giver 
det i udgangspunktet plads til, at danske lønninger kan stige lidt mere 
uden, at danske virksomheder taber konkurrenceevne. Højere løn-
stigninger vil dog stimulere efterspørgslen i samfundet, og det kan 
bidrage til, at kapacitetspresset øges andre steder i økonomien, ek-
sempelvis på boligmarkedet. 

STATUS PÅ BOLIGMARKEDET 

På boligmarkedet har der siden 2013 været markante prisstigninger, jf. 
figur I.14. Prisstigningerne var i starten koncentreret i og omkring de 
større byer, men har siden spredt sig til det meste af landet. Prisstig-
ningerne har været drevet af generel fremgang i dansk økonomi og 
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lave renter, som har betydet, at brugeromkostningerne, der dækker 
blandt andet renter og boligskatter, er betydeligt lavere end i midten af 
00’erne som andel af disponibel indkomst, jf. nedenstående boks. 
 
Boligpriserne er steget mest i og omkring de større byer, og det har 
givet anledning til bekymring, om prisstigningerne i disse områder er 
holdbare på lang sigt. I København er brugeromkostningerne på 
ejerlejligheder ganske vist steget mere end på enfamiliehuse på 
landsplan, men de udgør ligeledes en væsentlig lavere andel af di-
sponibel indkomst end i 00’erne. 
 

BRUGEROMKOSTNINGER 

 
Brugeromkostninger er et mål for omkostningerne ved at eje kapital, 
og kan benyttes til at belyse, om det er blevet dyrere at eje eksem-
pelvis boliger. 
 
De reale brugeromkostninger pr. enhed kapital (usercost-raten) ud-
gøres af renten efter skat tillagt afskrivninger, eventuelle bidrags-
satser samt ejendomsskatter og fraregnet den forventede inflation, 
som mindsker den reale værdi af gældsforpligtelserne. De reale 
brugeromkostninger pr. kapitalenhed udgør i 2017 knap 4½ pct., og 
en stigning i boligrenterne på 1 pct.point vil øge brugeromkostnin-
gerne med ca. ¾ pct.point, svarende til en stigning på 17 pct. 
 = ∗  
 
Produktet af boligpris og brugeromkostninger pr. enhed giver et ud-
tryk for de samlede brugeromkostninger for en “standardbolig”, og 
ved at sætte de samlede brugeromkostninger i forhold til indkom-
sten i husholdningerne fås et udtryk for, hvor stor en del af hushold-
ningernes indkomst, der benyttes på boliger. 
 

 
Der er dog tegn på, at omsætning og prisstigninger på boligmarke-
derne i og omkring de større byer er aftagende. I første halvår 2018 
var antallet af handler med ejerlejligheder i København 11 pct. lavere 
end i den tilsvarende periode i 2017. Fald i handelsaktiviteten har 
typisk gået forud for stigende nedslag på boliger og en vending i 
boligpriserne, jf. figur I.15. Faldet i handelsaktiviteten skal ses i sam-
menhæng med, at der fra årsskiftet blev indført en ny bestemmelse 
for udlån til husholdninger med høj gæld. Den nye bestemmelse 
begrænser adgangen til afdragsfrie og variabelt forrentede lån for 
husholdninger med en gæld på mere end fire gange årsindkomsten 
og belåning på mere end 60 pct. af boligværdien. 
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FIGUR I.14 REALE BOLIGPRISER OG BRUGEROMKOSTNINGER 

 
Boligpriserne er steget kraftigt siden 2013, men det lave renteniveau giver lave brugeromkostninger. 
 

 

Anm.: Venstre: De reale boligpriser viser Danmarks Statistiks kvartalvise boligpris deflateret med deflatoren 
for det private forbrug. Højre: De samlede brugeromkostninger er nærmere beskrevet i nedenstående 
boks, og de er for enfamiliehuse på landsplan og ejerlejligheder i Byen København sat i forhold til di-
sponible indkomster i henholdsvis Danmark og Byen København. Disponibel indkomst i København er 
kun tilgængelig til og med 2016 og er i 2017 ekstrapoleret med udviklingen i landsgennemsnittet. 

Kilde: Danmarks Statistik, FinansDanmark og egne beregninger. 
 

 
En anden faktor i udviklingen på boligmarkedet har været stor til-
flytning til de større byer. Eksempelvis er befolkningen steget med 
omkring 115.000 personer i Københavns og Frederiksberg kommu-
ner siden 2007. Det bidrager naturligt til at øge efterspørgslen efter 
boliger i disse områder, og da udbuddet kun gradvist tilpasser sig den 
øgede efterspørgsel, har det presset prisen op. Byggeaktiviteten i 
blandt andet København har dog været ganske stor de senere år, og 
byggeriet er i stort omfang begyndt at blive færdiggjort, jf. figur I.16. I 
takt med at udvidelsen af boligmassen bliver færdiggjort, vil det også 
lægge en dæmper på prisstigningerne. 
 
Nærværende prognose bygger på en forventning om, at renterne 
kommer til at stige gradvist de kommende år, jf. afsnit I.3. Det øger 
brugeromkostningerne på boliger, og det vil ligeledes lægge en 
dæmper på prisudviklingen. Dertil kommer, at skattestoppet på ejen-
domsværdiskatten ophæves fra 2021, og det kan også øge bruger-
omkostningerne i de områder ejendomsskatterne stiger. Skulle bolig-
priserne falde som følge af en stigning i renter, er det ikke nødven-
digvis et udtryk for, at boligpriserne har været overvurderede. Det kan 
ikke desto mindre udgøre en risiko for husholdninger, der ikke har 
garderet deres privatøkonomi tilstrækkeligt mod rentestigninger, 
ligesom det vil lægge en dæmper på væksten i det private forbrug og 
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boliginvesteringer. Priserne på enfamiliehuse ventes at stige 2-3 pct. 
de kommende år, men der er flere faktorer, der taler for, at pris-
udviklingen vil blive mere afdæmpet i og omkring de større byer i 
forhold til de seneste år. 
 

FIGUR I.15 BOLIGHANDLER OG 
NEDSLAG  

 
FIGUR I.16 ETAGEBYGGERI I       

KØBENHAVN 

 

 
Handelsaktiviteten falder typisk før der gi-
ves højere nedslag på boliger. 
 

  
Der har været en stigning i byggeaktiviteten i
København, som begynder at blive færdiggjort. 

 

 

Anm.: Venstre: Nedslag viser forholdet mellem den gennemsnitlige udbudspris og den realiserede handelspris 
pr. kvadratmeter i København. København omfatter Dragør, Tårnby, Frederiksberg og København kom-
mune. Højre: Figuren viser byggeri under opførelse hhv. færdiggjort byggeri af etageboliger i København. 
Byggeri under opførelse opgøres som værdien i forrige periode plus påbegyndt byggeri minus færdiggjort 
byggeri. Statistikken er generelt præget af mange forsinkede indberetninger, og det påbegyndte byggeri 
opjusteres typisk med mere end 100 pct., hvilket også påvirker “byggeri under opførelse”. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og FinansDanmark. 
 

KAPACITETEN I DANSK ØKONOMI DE KOMMENDE ÅR 

De kommende år ventes efterspørgslen i dansk økonomi at forblive 
lidt større end den konjunkturneutrale kapacitet i dansk økonomi. Der 
er derfor udsigt til, at der fortsat vil være kapacitetspres, men det er 
ikke hovedscenariet, at det udvikler sig til noget, der kan karakterise-
res som en egentlig overophedning af dansk økonomi. Det skal 
blandt andet ses på baggrund af, at arbejdsstyrken ventes at stige, 
og produktiviteten forventes at stige relativt kraftigt, hvilket øger ka-
paciteten i dansk økonomi. 
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Forventning om udviklingen i kapaciteten i dansk økonomi bygger på 
en række forudsætninger, som der naturligt hersker en vis usikkerhed 
om. Hvis en eller flere af disse forudsætninger viser sig at være for 
optimistiske, kan det resultere i, at presset på dansk økonomi bliver 
større end ventet. Det vil sandsynligvis i første omgang resultere i et 
større pres på arbejdsmarkedet, men der vil også være afledte effek-
ter på boligmarkedet, som kan skabe ubalancer der og i den finan-
sielle sektor. På de følgende sider diskuteres nogle af de usikker-
hedsfaktorer, der relaterer sig til kapaciteten i dansk økonomi de 
kommende år. Det gælder udenlandsk arbejdskraft, stigninger i til-
bagetrækningsalderen og produktivitetsvækst. 
 
Arbejdsstyrke 
 
Stigninger i den strukturelle arbejdsstyrke er en af de primære årsa-
ger til, at hovedscenariet for nærværende prognose er, at den begyn-
dende højkonjunktur ender i en blød landing. Det er særligt udviklin-
gen i arbejdsstyrken frem mod 2020, der er væsentlig vedrørende 
risikoen for en overophedning, mens udviklingen i arbejdsstyrken på 
lidt længere sigt i højere grad udgør et risikoscenarie for stillingen på 
de offentlige finanser.  
 
Den strukturelle stigning i arbejdsstyrken og beskæftigelsen i det 
indeværende opsving står i kontrast til udviklingen i midten af 
00’erne. Stigningerne i beskæftigelsen var dengang i høj grad af 
midlertidig karakter, og det resulterede i et stort pres på lønningerne, 
hvilket bidrog til opbygning af en række ubalancer hovedsageligt i 
form af gældsfinansieret boligefterspørgsel og privat forbrug. Der er 
således en klar forskel til udviklingen i midten af 00’erne, og forvent-
ningen om stigende strukturel beskæftigelse minder derimod mere 
om udviklingen i slutningen af 1990’erne. I slutningen af 1990’erne 
blev den strukturelle beskæftigelse øget som følge af en række ar-
bejdsmarkedsreformer, herunder forkortelser af dagpengeperioden, 
som reducerede den strukturelle ledighed. Den stigende beskæftigel-
se bidrog til, at der kun i begrænset omfang blev set tiltagende løn-
stigninger, hvilket var medvirkende til, at højkonjunkturen i slutningen 
af 1990’erne i højere grad end i midten af 00’erne endte i noget, der 
kan karakteriseres som en blød landing. 
 
Strukturelle stigninger i arbejdsstyrken frem mod 2020 er således en 
vigtig forudsætning for hovedscenariet. I det følgende diskuteres først 
den seneste udvikling i tilgangen af udenlandsk arbejdskraft, hvoref-
ter forudsætningerne om senere tilbagetrækning diskuteres. 
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En stor del af stigningen i beskæftigelsen er de senere år sket gen-
nem tilgang af udenlandsk arbejdskraft, jf. figur I.17. Fuldtidsbeskæf-
tigelsen for lønmodtagere med udenlandske statsborgerskab er siden 
starten af 2013 steget med 70.000 personer. Denne stigning betyder, 
at andelen af udenlandske beskæftigede er steget fra godt 5½ pct. til 
knap 8 pct. 
 

FIGUR I.17 UDENLANDSK          
BESKÆFTIGELSE 

 
FIGUR I.18 MANGEL PÅ ARBEDS-

KRAFT I UDLANDET 

 

 
Antallet af beskæftigede udlændinge er ste-
get meget. 

  
Industrivirksomhederne i udlandet melder i
stigende omfang om mangel på arbejdskraft
som en produktionsbegrænsning. 

 

 

Anm.: Venstre: Egen sæsonkorrektion af beskæftigede udenlandske statsborgere, der er opgjort inkl. be-
skæftigede med bopæl i udlandet. “Østeuropa” omfatter Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, 
Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. “Vesteuropa” omfatter de resterende 
EU/EØS/EFTA-lande plus USA. “Resten af verden” udgøres hovedsageligt af mellemindkomst og ud-
viklingslande, men inkluderer også enkelte industrilande. Højre: Figuren viser andelen af adspurgte 
virksomheder, der svarer, at de har en produktionsbegrænsning i form af mangel på arbejdskraft. 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og DG ECFIN.  
 

 
Stigningen i antallet af beskæftigede med udenlandsk statsborger-
skab skal ses i lyset af globaliseringen, der har været medvirkende til, 
at arbejdsmarkederne er blevet mere integrerede. I Europa er denne 
integration understøttet af arbejdskraftens frie bevægelighed, og 
særligt EU’s udvidelse mod øst har medvirket til stor migration af 
arbejdskraft. I Danmark er det også særligt blandt østeuropæiske 
arbejdere, at der har været en stor stigning. 
 

0

50

100

150

200

250

300

2008 2010 2012 2014 2016 2018
Norden Østeuropa
Udenfor EU/EØS Vesteuropa

1.000 fuldstidspersoner

-10

0

10

20

30

40

50

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
EU Tyskland
Polen Sverige

Pct.

Stor stigning i 

udenlandsk 

arbejdskraft … 

… kommer primært 

fra Østeuropa 



Konjunktur og offentlige finanser - Dansk økonomi frem til 2025 I.2 

 Dansk Økonomi, efterår 2018            43
 

Stigningen i antallet af beskæftigede med udenlandsk statsborger-
skab er primært koncentreret i brancher præget af faglært og ufaglært 
arbejdskraft, og andelen af udenlandske beskæftigede er særligt stor 
i landbrug, byggeri samt rengøring og anden operationel service. Et 
fælles kendetegn for de nævnte brancher er, at de er karakteriseret af 
rekrutteringsudfordringer. Det ses blandt andet af STAR’s halvårlige 
rekrutteringsundersøgelse, hvor de tre brancher er blandt de fem 
med den højeste andel af forgæves rekrutteringer.  
 
Muligheden yderligere stigninger i udenlandsk arbejdskraft udfordres 
af, at arbejdsmarkederne også strammer til i andre europæiske lan-
de. Det gælder de østeuropæiske lande, Danmark tiltrækker arbejds-
kraft fra, men også øvrige, primært nordeuropæiske lande, som 
Danmark konkurrerer med om den østeuropæiske arbejdskraft. Disse 
lande er kendetegnet ved stigende lønninger og stigende rekrut-
teringsudfordringer i industrien, jf. figur I.19. Hvis danske virksom-
heder bliver nødt til at øge lønningerne i konkurrencen om uden-
landsk arbejdskraft som følge af lønstigninger i udlandet, giver det 
ikke nødvendigvis anledning til en svækkelse af konkurrenceevnen. 
Højere lønstigningerne i Europa vil generelt føre til højere inflation, og 
det kan i så fald betyde, at den europæiske pengepolitik strammes 
tidligere end ventet for at dæmpe presset på økonomien. 
 

FIGUR I.19 ARBEJDSSTYRKE FOR 60-75 ÅRIGE 

 
Arbejdsstyrken er udvidet meget blandt 60-75 årige, og det ventes 
at fortsætte de kommende år. 
 

 
Anm.: Historiske observationer er DREAM’s konjunkturrensede arbejdsstyrke. 
Kilde: DREAM’s socioøkonomiske fremskrivning. 
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Senere tilbagetrækning er en anden faktor bag stigningen i arbejds-
styrken. Siden 2013 er arbejdsstyrken øget med knap 70.000 for 
personer i alderen 60-75 år, og de kommende to år ventes arbejds-
styrken at stige med yderligere godt 25.000 personer. Stigningen i 
arbejdsstyrken blandt 60-75 årige skal ses i lyset af, at den demogra-
fiske udvikling har betydet, at befolkningen i denne aldersgruppe er 
øget med knap 50.000 personer fra 2013 til 2017. Dermed er en del 
af stigningen i arbejdsstyrken også et resultat af stigende arbejds-
markedstilknytning. Det skal hovedsageligt ses i lyset af, at efterløns-
alderen siden 2014 er hævet fra 60 år til 62½ år i 2018, jf. boks I.3. 
Frem mod 2025 er der vedtaget yderligere stigninger i efterløns-
alderen, så den i 2025 er 64 år, jf. tabel I.3. Det bidrager til yderligere 
stigninger i arbejdsstyrken de kommende år. 
 

TABEL I.3 TILBAGETRÆKNINGSALDRE                 
FREM MOD 2025 

 
Efterløns- og folkepensionsalderen stiger gradvist frem mod 2025. 

År Efterlønsalder Pensionsalder

2017 62 65

2018 62½ 65

2019 63 65½

2020 63 66

2021 63 66½

2022 63½ 67

2023 64 67

2024 64 67

2025 64 67
 

Anm.: Der er ikke vedtaget stigninger tilbagetrækningsaldrene i 2024-25. 
 

 

BOKS I.3 FORUDSÆTNINGER OM ARBEJDSMARKEDSTILNYTNING 

 
Fremskrivningen af den strukturelle arbejdsstyrke bygger på DREAM’s socioøkonomiske frem-
skrivning, der er baseret på DREAM’s og Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning samt en 
række antagelser om udviklingen i erhvervsfrekvenser og overgang til forskellige indkomstover-
førsler. Nedenfor beskrives først beregningsmetoden generelt, inden håndteringen af stigninger i 
tilbagetrækningsaldre beskrives. 
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BOKS I.3 FORUDSÆTNINGER OM ARBEJDSMARKEDSTILNYTNING, FORTSAT 

 
Beregningen af arbejdsstyrken i DREAM’s socioøkonomiske fremskrivning tager udgangspunkt i 
Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning samt konjunkturrensede erhvervsfrekvenser fra 
2016.a Arbejdsstyrken er fremskrevet på kohorter for køn, alder, fem herkomstgrupper og ni ud-
dannelsesniveauer. Erhvervsfrekvenserne er konjunkturrensede, og det antages som udgangs-
punkt, at de er uændrede i fremskrivningen for hver enkelt gruppe. Der tages dog højde for, at der 
er en stigende uddannelsestilbøjelighed samt for eventuelle reformeffekter. Disse antagelser in-
debærer, at den gennemsnitlige erhvervsfrekvens i 2025 er omtrent uændret i forhold til 2016 for 
de fleste aldersgrupper, jf. figur A. Det ses ligeledes af, at gennemsnitlige erhvervsfrekvenser for 
25-59 årige opdelt på herkomst omtrent er uændrede i fremskrivningen, jf. figur B. 
 

FIGUR A ERHVERVSFREKVENS, 
ALDERSFORDELT 

FIGUR B ERHVERVSFREKVENS 
FOR 25-59 ÅRIGE 

Anm.: Historiske observationer er DREAM’s konjunkturrensede arbejdsstyrke. 
Kilde: DREAM’s socioøkonomiske fremskrivning og egne beregninger. 
 
Erhvervsfrekvensen for 60-61-årige er steget betydeligt fra 2011-16, hvilket i høj grad kan til-
skrives, at efterlønsalderen er øget, jf. tabel I.3. Frem mod 2025 antages erhvervsfrekvensen at 
stige yderligere for 62-67-årige, hvilket både afspejler yderligere stigninger i efterlønsalderen og 
stigninger i folkepensionsalderen. Stigningen i erhvervsfrekvensen for aldersgruppen 62-64 år af-
spejler grundlæggende de erfaringer, der er draget med de hidtidige stigninger i efterlønsalderen. 
Når folkepensionsalderen hæves med et år, antages det, at andelen af aldersgruppen på ordnin-
ger udenfor arbejdsmarkedet stiger med alderen i samme takt som observeres historisk, og det 
indebærer blandt andet en øget tilgang til førtidspension. Når alle grupper udenfor arbejdsstyrken 
er fremskrevet, kan erhvervsfrekvensen residualberegnes. Fremskrivningen af erhvervsfrekven-
sen indebærer, at erhvervsfrekvensen i 2025 er lavere for eksempelvis 67-årige end 65-årige, og 
det afspejler hovedsageligt øget tilgang til førtidspension.  
 

a) 2016 er seneste endelige år i Danmarks Statistiks opgørelse af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. 
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Fra 2019 bliver folkepensionsalderen også hævet, og det forventes 
også at bidrage til, at arbejdsstyrken øges. Det betyder, at stigninger-
ne i arbejdsstyrken fremadrettet i højere grad forventes at komme fra 
stigninger i folkepensionsalderen, som der endnu ikke er draget er-
faringer med, og fremskrivningen beror i høj grad på erfaringer med 
stigningerne i efterlønsalderen. Det er dog usikkert, i hvor høj grad 
erfaringerne fra stigninger i efterlønsalderen kan overføres til stig-
ninger i folkepensionsalderen. Det skyldes, at det økonomiske inci-
tament til senere tilbagetrækning er mindre for folkepensionister end 
efterlønsmodtagere, og det kan betyde, at flere trækker sig tilbage for 
egne midler. Det svagere incitament skyldes for det første, at folke-
pensionen typisk er mindre end efterlønnen, og for det andet er der 
ikke krav om beskæftigelse frem mod overgang til folkepension. 
 
Produktivitet 
 
Produktivitetsvæksten er en anden væsentlig faktor, der er bestem-
mende for udviklingen i kapaciteten i dansk økonomi. Nærværende 
prognose bygger på en forudsætning om, at timeproduktiviteten i 2019 
og 2020 vokser med godt 1¾ pct. pr. år. Det er væsentligt højere end 
de senere års produktivitetsvækst, og også højere end den gennem-
snitlige vækst i produktiviteten frem mod 2025 på knap 1½ pct. Forud-
sætningerne om udviklingen i produktiviteten er baseret på historiske 
erfaringer set over en lang periode, men de i sagens natur forbundet 
med stor usikkerhed. Der er derfor en risiko for, at forudsætningerne 
om den fremtidige produktivitetsudvikling er for optimistiske. 
 
Forventningerne til produktivitetsvæksten de kommende år svarer 
nogenlunde til forventningerne i midten af 00’erne. I Dansk Økonomi, 
efterår 2006 blev det eksempelvis skønnet, at timeproduktiviteten i de 
private byerhverv samlet set ville vokse godt 6 pct. fra 2005 til 2008, 
men senere opgørelser har vist, at den faktiske stigning over de på-
gældende år kun blev ca. 2½ pct. Den lavere produktivitetsvækst var 
en væsentlig årsag til, at presset på arbejdsmarkedet blev større end 
ventet dengang. 
 
Erfaringerne fra midten af 00’erne giver anledning til at overveje, om 
antagelserne om produktivitetsudviklingen er for positive. Beregninger 
med den makroøkonomiske model, SMEC, viser, at beskæftigelsen 
øges med ca. 45.000 personer i 2020 relativt til hovedscenariet, så-
fremt stigningerne i produktiviteten bliver 1 pct.point svagere end skøn-
net i både 2019 og 2020, og det antages, at stigningen i beskæftigel-
sen i nogen grad udgøres af øget tilgang til arbejdsstyrke, jf. boks I.4.  
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BOKS I.4 LAVERE PRODUKTIVITET ØGER PRESSET PÅ ØKONOMIEN 

 
De Økonomiske Råds sekretariats makroøkonomiske model, SMEC, kan bruges til at illustrere ef-
fekten af eksempelvis ændrede produktivitetsforudsætninger. På kort sigt er dansk produktion ho-
vedsageligt bestemt af efterspørgslen efter danske varer, og produktiviteten påvirker derfor, hvor 
meget beskæftigelse der er nødvendig for at opfylde denne efterspørgsel. 
 
Den modelberegnede effekt af, at produktiviteten vokser 1 pct.point mindre i 2019 og 2020 er vist i 
tabel A. Lavere produktivitet øger behovet for beskæftigede, og det er i beregningen antaget, at 
denne stigning kommer fra lavere ledighed og højere arbejdsstyrke i omtrent samme forhold som i 
hovedscenariet. Dermed er der både et positivt og negativt stød til udbuddet. Tilgangen til ar-
bejdsstyrken antages i nogen grad at komme fra udlandet, og derfor er det antaget, at lønover-
førsler til udlandet stiger forholdsmæssigt. 
 
Når personer overgår fra overførselsindkomst til beskæftigelse, stiger husholdningernes indkomst. 
Det forstærkes yderligere af, at også lønningerne stiger, når ledigheden falder. Indkomstfrem-
gangen i husholdningerne vil alt andet lige øge deres efterspørgsel, herunder efterspørgslen på 
boligmarkedet med store boligprisstigninger og byggeaktivitet til følge.  
 
Stigningen i lønningerne vil omvendt føre til, at dansk produktion bliver dyrere relativt til udlandet, 
og derigennem mister dansk økonomi konkurrenceevne, hvilket trækker i retning af at dæmpe ef-
terspørgslen efter danske varer. Marginalberegningen illustrerer dog, at det sker med en vis for-
sinkelse, og den samlede effekt på kort sigt er derfor, at presset på økonomien øges. 
 
TABEL A  EFFEKT AF LAVERE PRODUKTIVITETSVÆKST 

2019 2020

Timeproduktivitet i private byerhverv -1,0 -2,0
Timelønsomkostninger 0,2 0,5

Kontantpris på enfamiliehuse 2,9 5,1

Boliginvesteringer 2,2 3,7

Eksport 0,0 -0,1

BNP 0,2 0,2

Beskæftigelsesgap 24 45

Ledighed -12 -18

Ændring, pct.

Ændring 1.000 personer

 
Anm.: Tabellen viser effekterne af, at væksten i timeproduktiviteten bliver 1 pct.point svagere i 2019 og 2020 i for-

hold til grundforløbet. Effekterne er målt som afvigelser i forhold til grundforløbet. 
Kilde: Egne beregninger på SMEC. 
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Det øgede pres på arbejdsmarkedet giver anledning til højere løn-
stigninger, der sammen med højere beskæftigelse øger husholdnin-
gernes indkomst. Højere indkomst i husholdningerne bidrager til, at 
efterspørgslen på boligmarkedet øges med stigende boligpriser og 
byggeaktivitet til følge. Øget efterspørgsel på boligmarkedet vurderes 
at indebære en betydelig risiko for, at det vil resultere i øget gæld-
sætning i husholdningerne, som det senest blev set op til finans-
krisen. Det illustrerer, hvordan en overophedning på arbejdsmarkedet 
kan have afledte konsekvenser for andre dele af økonomien. 
 
 

I.3 INTERNATIONAL ØKONOMI OG 
FINANSIELLE FORHOLD 

Der forventes fremgang i Danmarks vigtigste samhandelslande, men 
væksten er nedjusteret en smule siden seneste prognose. For 2018 
er væksten nedjusteret med 0,2 pct.point i forhold til Dansk Økonomi, 
forår 2018 primært som følge af en svagere start på året for en række 
europæiske økonomier. Væksten for 2019 er ligeledes nedjusteret en 
smule. Nedjusteringen kan til dels tilskrives de forventede negative 
effekter af den optrappede handelskonflikt mellem primært USA og 
Kina. Dermed ventes væksten i Danmarks vigtigste samhandelslande 
at være 2,4 pct. og 2,3 pct. i hhv. 2018 og 2019. Herefter forventes 
væksten at aftage til i gennemsnit 1,7 pct. i 2020-25.  
 
Siden foråret er usikkerheden omkring de globale vækstudsigter 
steget, og det vurderes primært at være til den negative side. Aktie-
markederne har i oktober været præget af kursfald og uro. En del af 
risiciene vurderet i foråret har allerede materialiseret sig i form af en 
optrapning af handelskonflikten, men der er fortsat risiko for en yder-
ligere optrapning. Dertil kommer den politiske uro i en række lande 
herunder Italien, samt at der fortsat er usikkerhed omkring aftalen 
mellem EU og Storbritannien som følge af Brexit.  
 
Der har været divergerende signaler fra centralbankerne siden for-
året. I euroområdet forlængede Den Europæiske Centralbank (ECB) i 
juni sit obligationsopkøbsprogram og signalerede samtidig, at den 
første renteforhøjelse tidligst kommer i 2. halvår 2019. I USA hævede 
Federal Reserve (FED) derimod renten på rentemøderne i juni og 
september og signalerede, at der sandsynligvis vil komme en yderli-
gere rentestigning i 2018. I nærværende prognose betyder det, at 
rentestigningerne er udskudt lidt i Europa, mens de derimod er frem-
rykket lidt i USA. Stærk vækst og tiltagende inflationært pres i ameri-

… øger risikoen for 

opbygning af 

ubalancer 

Forventning om 

fremgang i verdens-

økonomien, men lidt 

mindre end i foråret  

Risici er steget 

Divergerende 

rentemeldinger  

fra ECB og FED 



Konjunktur og offentlige finanser - International økonomi og finansielle forhold I.3 

 Dansk Økonomi, efterår 2018            49
 

kansk økonomi betyder, at der er en betydelig sandsynlighed for, at 
der kommer flere rentestigninger end forudsat. 
 
Den internationale prognose og renteprognosen er kort gennemgået i 
boks I.5. I det følgende beskrives udviklingen i europæisk og ameri-
kansk økonomi samt renteprognosen og finansielle forhold i Danmark.  

EUROPÆISK ØKONOMI 

Efter euroområdet oplevede en solid vækst i 2017 på 2,5 pct., aftog 
væksten lidt for en række europæiske økonomier, blandt andet Tysk-
land, Frankrig og Italien, i de første tre kvartaler af 2018. Dette kan 
blandt andet tilskrives lavere eksport. De nyeste IFO-tal for euroom-
rådet tyder ligeledes på en nedgang i både opfattelsen af den nu-
værende økonomiske situation og en nedgang i forventningerne til 
fremtiden, jf. figur I.20 Dette er særligt udtalt for Spanien og Italien. 
Det svagere første halvår og indikationerne på lavere forventninger 
har været medvirkende til en nedjustering af væksten på 0,4 pct.point 
for euroområdet, så den forventede vækst i år er reduceret til 2,0 pct. 
For 2019 ventes en vækst på 1,9 pct., hvilket er 0,1 pct.point lavere 
end i Dansk Økonomi, forår 2018.  
 
For første gang har EU-Kommissionen pålagt et euroland at frem-
lægge et revideret budget. Det skete, da EU-Kommissionen i slutnin-
gen af oktober pålagde Italien at sende et revideret budgetforslag. 
Det skyldes, at Italien planlægger en finanspolitik, som vil medføre en 
forværring af den strukturelle saldo, som dermed ikke tilpasser sig 
Italiens MTO (medium-term budgetary objective), og at der derfor 
ikke er udsigt til et tilstrækkeligt fald i den offentlige gæld i forhold til 
reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten. Dertil planlægger Italiens 
regering at gennemføre reformer af pensionssystemet, som vil med-
føre mulighed for tidligere tilbagetrækning, og endelig har Italiens 
finanspolitiske vagthund ikke valideret den makroøkonomiske prog-
nose. EU-Kommissionen vurderer, at der er belæg for, at Italien kan i 
komme i den såkaldte EDP (Excessive Deficit Procedure). Det skyld-
es, at et land også komme i procedure, hvis det ikke lever op til 
gældskriteriet. 
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BOKS I.5 PROGNOSE FOR INTERNATIONAL ØKONOMI OG RENTESKØN 

 
Prognosen for international økonomi tager udgangspunkt i IMF’s World Economic Outlook fra okto-
ber 2018, men er justeret for information, der kan give anledning til ændringer af vækstskønnene. Ef-
ter 2020 tilpasses væksten, så BNP rammer OECD’s bud på det strukturelle niveau senest i 2025. 
 
For olieprisen ventes et gennemsnitligt årsniveau på hhv. 74, 84 og 90 dollar pr. tønde i 2018-20. 
Herefter fremskrives olieprisen mod niveauet i IEA’s New Policy scenarie fra november 2018, hvil-
ket indebærer en oliepris på 108 dollar i 2025. 
 
Renteprognosen tager udgangspunkt i den forventede udvikling i de pengepolitiske renter fra ECB 
og FED, som blandt andet baseres på referater fra rentemøderne samt andre institutioners skøn. 
Markedsrenterne fremskrives ud fra spænd til de pengepolitiske renter, og frem mod 2025 forudsæt-
tes gradvise rentestigninger.  
 
Hovedtrækkene af prognosen for international økonomi og renteprognosen er vist i tabel A og er 
yderligere uddybet i Baggrundsnotat til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2018. 
 
TABEL A  UDLANDSVÆKST OG RENTESKØN 

2017 2018 2019 2020 2025a)

Vækstskøn

Euroområdet 2,5 2,0 1,9 1,7 1,0
USA 2,2 2,9 2,5 1,9 1,5
Storbritannien 1,7 1,4 1,5 1,5 1,7
Kina 6,9 6,6 6,2 6,2 4,4
Sverige 2,4 2,4 2,2 2,2 2,5
Realvækst i aftagerlande 2,6 2,4 2,3 2,1 1,7

Oliepris 54 74 84 90 108

Renteskøn

ECB's udlånsrente 0,0 0,0 0,1 0,6 2,5
Dansk statsobligation 0,5 0,5 0,9 1,4 3,5
Tysk statsobligation 0,4 0,5 0,8 1,2 3,3
Amerikansk statsobligation 2,3 2,9 3,4 3,7 4,0
Dansk realkreditrente 2,3 2,1 2,3 2,7 4,8

---------------------------------------- Pct.---------------------------------

-------------------------------- Dollar pr. tønde -------------------------

---------------------------------------- Pct.---------------------------------

 
a) “2025”-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækstrate fra 2021 til 2025, bortset fra renteskøn og oliepris, 

hvor søjlen angiver niveauet i 2025. 
Anm.: Tabellen viser årsgennemsnittet for renterne. For ECB vises udlånsrenten ved de primære markedsoperatio-

ner (Main Refinancing Operations, MRO’s). Statsobligationsrenterne er på tiårige obligationer. Realkreditren-
ten angiver renten på 30-årige realkreditobligationer. 

Kilde: IMF World Economic Outlook, oktober 2018, OECD (2018): The long view: Scenarios for the world economy 
to 2060, juli 2018, Macrobond, Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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FIGUR I.20 IFO-INDEKS FOR EUROOMRÅDET 

 
IFO-tillidsindikatoren er faldet en del siden starten af 2018. 
 

 
Anm.: IFO-indekset er en økonomisk indikator fra IFO Institute for Econo-

mic Research. Den er baseret på en undersøgelse af virksomheder-
nes vurdering af den aktuelle økonomske situation og deres forvent-
ninger til de næste seks måneder. 

Kilde: Macrobond.  
 

 
Den offentlige gæld i Italien er i forvejen en af Europas største med et 
niveau på godt 130 pct. af BNP i 2017, og landets kollisionskurs med 
EU og usikkerheden omkring regeringsdannelsen i foråret har allere-
de medført stigende renter. Den tiårige statsrente var i oktober 3,5 
pct. mod 1,8 pct. i april måned. Dermed er rentespændet mellem 
italienske og tyske statsobligationer med ti års løbetid også steget og 
var i oktober oppe på 3,0 pct.point. 
 
Der har været stor heterogenitet i det opsving, der har været i Europa 
siden 2013. Udviklingen i Tyskland har været præget af forholdsvis 
stabil fremgang siden finanskrisen, mens en række sydeuropæiske 
lande som eksempelvis Spanien og Italien har været hårdere mærket 
af krisen med et BNP langt under det normale niveau, jf. figur I.21. 
Konjunktursituationen i euroområdet som helhed er tæt på normal, og 
de seneste år er forskellene mellem eurolandene blevet indsnævret. 
Således var væksten i 2017 højere i Spanien og Portugal, end den 
var i Tyskland, og output gap er blevet indsnævret. Særligt Spanien 
har oplevet en markant lukning af output gap siden 2013, hvilket 
skyldes solide vækstrater i faktisk BNP på knap 3 pct., mens struktu-
relt BNP er vokset med godt 0,5 pct.   

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Pct.

Stigende renter i 

Italien ovenpå uro 

Indsnævring af 

forskelle mellem 

eurolandene 



Konjunktur og offentlige finanser - International økonomi og finansielle forhold I.3 

 52            Dansk Økonomi, efterår 2018 

FIGUR I.21 OUTPUTGAP I EUROOMRÅDET OG UD-
VALGTE LANDE 

 
Konjunktursituationen er omtrent neutral i euroområdet. 
 

 
Anm.: Opgørelsen af output gap følger EU-Kommissionens opgørelse.  
Kilde: EU-Kommissionen.  
 

 
Fremgangen i den europæiske økonomi har understøttet udviklingen 
på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og faldende ledig-
hed. I september lå ledigheden på 8,1 pct., hvilket er ca. 4 pct.point 
lavere end for fem år siden, jf. figur I.22. Dette dækker dog over for-
skelle eurolandene imellem, hvor især de sydeuropæiske lande er 
præget af en højere ledighed. Den generelt faldende ledighed giver 
en forventning om stigende lønninger, men væksten i de nominelle 
lønninger har indtil nu været afdæmpet. Inflationen er ganske vist 
steget til over 2 pct., men det kan i høj grad tilskrives højere energi-
priser; således befinder kerneinflationen, dvs. inflation ekskl. bidrag 
fra energi- og uforarbejdede fødevarer, sig fortsat på et niveau om-
kring 1 pct. Dette er et stykke under ECB’s målsætning om en inflati-
on i underkanten af 2 pct. 
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FIGUR I.22 BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG INFLATION I EUROOMRÅDET 

 
Beskæftigelsen er stigende og ledigheden er faldet, men kerneinflationen er stadig lav. 
 

 

Anm.: Ledigheden er opgjort i pct. af arbejdsstyrken, og seneste observation er september 2018. Seneste 
observation for beskæftigelsen er 3. kvartal 2018. Kerneinflation er inflationen ekskl. bidrag fra energi 
og uforarbejdede fødevarer, og seneste observation for inflation og kerneinflation er oktober 2018. 

Kilde: Macrobond. 
 

 
Den svage underliggende inflation i euroområdet har medført, at ECB 
på rentemødet i juni forlængede deres obligationsopkøbsprogram 
med tre måneder, så det nu udløber i december 2018. Opkøbs-
programmet er dog halveret i omfang, så nettoopkøbet er blevet 
reduceret fra 30 til 15 mia. euro om måneden. Nok så væsentligt 
signalerede ECB i samme ombæring, at de fortsat vil holde renten på 
et uændret niveau et godt stykke tid efter udløbet af opkøbs-
programmet. Det fortolkes af de flere markedsiagttagere i retning af, 
at ECB’s første renteforhøjelse tidligst kommer i løbet af 2. halvår 
2019. I nærværende prognose er ECB’s første renteforhøjelse derfor 
udskudt fra 2. til 3. kvartal 2019, og det forudsættes, at de følgende 
renteforhøjelser vil komme i et relativt moderat tempo. 
 
De mere lempelige signaler fra ECB har været en medvirkende årsag 
til, at de danske og tyske statsobligationsrenter er faldet siden foråret, 
jf. figur I.23. Dertil kommer, at der har været fornyet uro om handels-
konflikten og robustheden af de sydeuropæiske økonomier. Uroen 
om de sydeuropæiske økonomier drejede sig i første omgang om 
regeringsdannelsen i Italien med de eurokritiske partier Femstjerne-
bevægelsen og Liga Nord, og senere om EU’s godkendelse af den 
italienske regeringens budgetforslag for 2019. Dertil kommer, at der 
opstod bekymringer om sydeuropæiske bankers eksponeringer i 
Tyrkiet efter en kraftig svækkelse af den tyrkiske lira. Det har øget 
efterspørgslen efter nordeuropæiske statsobligationer, der betragtes 
som mere sikre investeringer. 

4

6

8

10

12

14

16

136

140

144

148

152

156

160

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Beskæftigelse Ledighed (h.akse)

Mio. pers.                                                                                  Pct.

-1

0

1

2

3

4

5

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Inflation Kerneinflation

Pct. (å/å)

Fortsat meget 

lempelig 

pengepolitik i 

Europa … 

… og politisk uro 

fører til lavere tiårige 

renter i Europa 



Konjunktur og offentlige finanser - International økonomi og finansielle forhold I.3 

 54            Dansk Økonomi, efterår 2018 

FIGUR I.23 TIÅRIG RENTE PÅ STATSOBLIGATIONER 

 
Siden starten af året er renten på de danske og tyske statsobligati-
oner faldet. Modsat er renten steget meget i Italien. 
 

 
Anm.: Figuren viser den effektive rente på tiårige statsobligationer. Sene-

ste observation er oktober 2018. 
Kilde: Macrobond. 
 

AMERIKANSK ØKONOMI 

I USA var der en vækst på 2,2 pct. i 2017, og fremgangen ventes at 
fortsætte de kommende år. For 2018 og 2019 venter IMF en vækst 
på hhv. 2,9 pct. og 2,5 pct. understøttet af den lempelige finanspolitik, 
jf. boks I.6, og de seneste kvartalstal understøtter ligeledes indtrykket 
af en amerikansk økonomi i fremgang. Væksten for 2019 er dog 
nedjusteret en smule, hvilket skyldes en forventning om, at handels-
tiltagne vil lægge en dæmper på aktiviteten, jf. senere i afsnittet. 
Ifølge IMF befinder USA sig i øjeblikket i en højkonjunktur med et 
positivt output gap på godt 1 pct. af BNP, jf. figur I.24, og der er ud-
sigt til et øget kapacitetspres i den amerikanske økonomi blandt an-
det som følge af den lave ledighed.   
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BOKS I.6 SKATTEREFORM I USA 

 
I slutningen af 2017 blev der vedtaget en omfattende skattereform i USA, som havde effekt fra 
2018. Reformen indebærer væsentlige ændringer i person- og selskabsbeskatningen og medfører 
et betydeligt mindreprovenu i de første år i størrelsesordenen 1-1¼ pct. af BNP, jf. ECB (2018). 
 
Nogle af hovedelementerne i reformen er: 
 
• Nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 35 pct. til 21 pct.  
• Forenkling og reduktion af personlige indkomstskatter 
• Lavere indkomstbeskatning for små virksomhedsejere  

 
Det er generelt forventningen blandt internationale prognosemagere, at reformen vil øge BNP de 
førstkommende år. USA befinder sig dog i et senere stadie af konjunkturcyklen, hvorfor kapaci-
tetsbegrænsninger kan betyde, at den fulde ekspansive effekt af reformen ikke indtræffer.  
 
Effekten på BNP på mellemlang og lang sigt er ifølge ECB derimod mere uvis. Dette bunder især i 
en usikkerhed omkring finansieringen af skattereformen og konsekvenserne af at øge den i forve-
jen høje gæld. Ifølge IMF (2018) forventes bruttogælden at stige til 110 pct. af BNP i 2020, hvilket 
er et meget højt niveau historisk set.   
 
Kilde:    ECB (2018): Economic Bulletin, Issue 1 2018 og IMF (2018): World Economic Outlook, oktober 2018. 
 

 
Ledigheden i USA har det seneste år ligget under OECD’s bud på 
den strukturelle ledighed, jf. figur I.25. I takt med at ledigheden er 
faldet, er lønvæksten steget, og udsigten til stigende pres på ar-
bejdsmarkedet de kommende år vil sætte et yderligere opadgående 
pres på lønningerne. Inflationen har ligeledes været stigende, hvilket 
kun i begrænset omfang kan tilskrives de stigende oliepriser. En 
kerneinflation på 2,2 pct. vidner således om et stærkt underliggende 
inflationspres. 
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FIGUR I.24 BNP-VÆKST OG OUTPUT GAP I USA 

 
Der er høj vækst i USA, og output gap er blevet positivt. 
 

 
Kilde: IMF, World Economic Outlook, oktober 2018. 
 

 
Det tiltagende inflationære pres har betydet, at FED af to omgange 
har hævet renten fra 1,75 pct. til 2,25 pct. på rentemøderne i juni og 
september. Samtidig signalerede FED, at renten bliver hævet en 
gang yderligere i 2018, og i nærværende prognose er det samlede 
antal af rentestigninger i 2018 dermed øget fra tre til fire. I 2019 ven-
tes yderligere to rentestigninger, så renten ved udgangen af året vil 
være 3 pct. Det er på niveau med FED’s skøn for det langsigtede 
niveau for styringsrenten, og det lægges til grund, at FED ikke fore-
tager yderligere rentestigninger, når dette niveau nås. Den stærke 
vækst i amerikansk økonomi indebærer ikke desto mindre en betyde-
lig risiko for, at det inflationære pres øges, hvilket kan føre til flere 
rentestigninger, end der forudsættes i nærværende prognose. 
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FIGUR I.25 LEDIGHED OG INFLATION I USA 

 
Ledigheden er under det strukturelle niveau, og inflationen er tiltagende. 
 

 

Anm.: Figuren viser OECD’s strukturelle ledighed (NAIRU). Seneste observation for den faktiske ledighed er 
oktober 2018. Kerneinflation er inflationen ekskl. bidrag fra energi- og uforarbejdede fødevarer, og se-
neste observation for inflation og kerneinflation er oktober 2018.  

Kilde: Macrobond og OECD, Economic Outlook 103. 
 

 
Rentestigningerne på de tiårige amerikanske statsobligationer har 
været ganske moderate siden foråret til trods for, at pengepolitikken 
er strammet lidt mere end ventet i USA. Det skyldes sandsynligvis, at 
usikkerhed om udviklingen i handelskonflikten har øget efterspørgs-
len efter mere sikre investeringer relativt til aktiemarkedet, herunder 
amerikanske statsobligationer. Udviklingen har medført, at rente-
spændet mellem de lange og korte renter er mindsket yderligere 
siden foråret. Siden starten af året er spændet mellem den ti- og 
toårige amerikanske statsobligationsrente således faldet til godt ¼ 
pct.point, jf. figur I.26. I flere tilfælde er et negativt rentespænd gået et 
til to år forud for en amerikansk recession, og udviklingen i dette 
rentespænd følges derfor tæt på de finansielle markeder. Et negativt 
rentespænd signalerer da også en markedsforventning om, at de 
korte renter vil blive sænket på et senere tidspunkt. Normalt er rente-
spændet positivt, og det afspejler, at investorer kræver en risikopræ-
mie for at binde deres investering i længere tid. Flere medlemmer af 
FED’s styrelsesråd har også udtrykt bekymring om at foretage yderli-
gere rentestigninger, hvis det skulle udløse et negativt rentespænd. 
Derfor kan udviklingen i rentespændet få betydning for den førte 
pengepolitik fremadrettet. 
 
De divergerende rentesignaler mellem Europa og USA har betydet, at 
dollaren er styrket med op mod 10 pct. i forhold til euroen starten af 
året, jf. figur I.27. Nærværende prognose bygger på en forudsætning 
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om uændrede valutakurser, men blandt andet en yderligere diverge-
ring i renteudviklingen relativt til markedsforventningerne kan på kort 
sigt påvirke valutakurserne.  
 
En styrkelse af den amerikanske dollar udgør traditionelt en risiko for 
mellemindkomstlande, da de ofte har høj gæld i amerikansk valuta. 
Det skyldes, at en stigning i dollarkursen øger gældsforpligtelserne i 
lokal valuta, hvilket kan skabe bekymring, om landene er i stand til at 
overholde deres forpligtelser. Det kan føre til kapitaludstrømning og til 
yderlige svækkelser i de pågældende landes valutakurs. Det er i 
særlig grad tilfældet for lande med store underskud på betalings-
balancen og de offentlige finanser samt små valutareserver, som det 
eksempelvis er tilfældet i Argentina og Tyrkiet. Netop i de to lande har 
der de seneste måneder været betydelig uro om økonomien. Uro i 
mellemindkomstlande kan være en risikofaktor for den globale øko-
nomi, og i det følgende afsnit gennemgås en række andre risiko-
faktorer med betydning for prognosen. 
 

FIGUR I.26 RENTESPÆND I USA 
 
FIGUR I.27 VALUTAKURS 

 

 
Rentespændet mellem den ti- og toårige 
amerikanske statsobligationsrente er faldet. 
 

  
Euroen er svækket i forhold til den amerikan-
ske dollar siden starten af året. 
 

 

  

 

Anm.: Figuren til venstre viser rentespændet opgjort som forskellen mellem renten på en ti- og toårige ameri-
kansk statsobligation. Figuren til højre viser valutakursen mellem euro og dollar opgjort som USD/EUR. 

Kilde: Macrobond. 
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RISIKOFAKTORER FOR INTERNATIONAL ØKONOMI 

De negative risici for de globale vækstudsigter vurderes at være 
steget siden foråret. Derudover er en del af de negative risici vurderet 
i foråret allerede til dels blevet til virkelighed, blandt andet i form af en 
optrapning af handelskonflikten. Der er fortsat risiko for, at handels-
konflikten eskalerer yderligere, hvilket kan have negative konsekven-
ser for væksten både på kort og på lang sigt, jf. nedenfor. Derudover 
udgør den fortsatte usikkerhed omkring Storbritanniens fremtidige 
tilknytning til EU og den politiske uro i Italien negative risikofaktorer 
for væksten. Dertil vedbliver der at være en risiko for, at inflationen i 
USA stiger så voldsomt, blandt andet som følge af den meget lempe-
lige finanspolitik, at den amerikanske centralbank hæver renterne 
mere aggressivt. Det vil medføre en større aftagning af væksten i 
USA end forudsat og kan have afsmittende virkninger på renterne 
udenfor USA.  
 
Aktiemarkederne har især i oktober været præget af store kursfald. 
De amerikanske aktieindeks Dow Jones og S&P500 faldt fra starten 
til slutningen af oktober med henholdsvis. ca. 8 og knap 10 pct. Kurs-
faldene kommer dog oven på en lang periode med store stigninger, 
og ses der på udviklingen i forhold til starten af året, er aktie-
indeksene omtrent uændret.   
 
Storbritannien træder formelt set ud af EU den 29. marts 2019. For-
handlerne for EU og Storbritannien har indgået en aftale om Stor-
britanniens udtrædelse af EU, som afventer godkendelse i det britiske 
parlament og i EU’s medlemslande. Der mangler dog fortsat en aftale 
om det fremtidige samarbejde mellem EU og Storbritannien, herunder 
en handelsaftale mellem de to parter, hvorfor det vedbliver at være en 
usikkerhedsfaktor, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og Stor-
britannien bliver. IMF vurderer, at et såkaldt hårdt Brexit, hvor Stor-
britannien vil handle med de resterende EU-lande på WTO-be-
tingelser, kan reducere BNP-niveauet i EU med op til 1,5 pct. i 2030.4  
 
Siden foråret er der sket en optrapning af handelskonflikten mellem 
primært USA og Kina, jf. boks I.7, og IMF finder indikationer på, at 
verdenshandlen er blevet svagere siden starten af året. Der er fortsat 
stor usikkerhed omkring de fremtidige aspekter for den internationale 
samhandel, men handelsrestriktioner og deraf mindre global handel 
vil være skadelig for den globale vækst på både kort og lang sigt. 
 
 
                                                           
4) IMF (2018): IMF Country Report No. 18/224, juli 2018. 
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BOKS I.7 HANDELSKONFLIKT  

 
Siden starten af året har der været en optrapning af handelskonflikten, især mellem USA og Kina. 
Nedenfor gives et overblik over de vigtigste implementerede tiltag fra starten af året og frem til 
midten af november: 
 

Januar 2018: USA implementerer told på solceller og vaskemaskiner. 
 

Marts og april 2018: USA indfører straftold på import af stål og aluminium. Kina, som er et 
af de berørte lande, reagerer ved at indføre modsvarende told på import fra USA. Andre 
lande bliver fritaget for tolden fra USA permanent eller midlertidigt. 

 
Juni 2018: Fritagelsen for straftold på stål og aluminium ophører for en række lande, her-
under EU. EU svarer igen med indførelsen af en modsvarende told på en række amerikan-
ske varer.  

 
Juli 2018: Amerikansk straftold på 25 pct. på kinesiske varer for 34 mia. dollar træder i 
kraft. Kina svarer igen med en tilsvarende told på amerikanske varer. 

 
August 2018: USA indfører yderligere told på kinesiske varer for 16 mia. dollar, og Kina 
svarer igen med tilsvarende told på amerikanske varer.  

 
September 2018: Amerikansk told på 10 pct. på kinesiske varer for yderligere 200 mia. 
dollar, og USA har dermed pålagt told på omkring halvdelen af importen fra Kina. Kina sva-
rer igen med told på amerikanske varer for yderligere 60 mia. dollar.    

 
Kilde: EU-Kommissionen (2018): European Economic forecast, Summer 2018 (interim) og The Peterson  
 Institute for International Economics (www.piie.com). 
 

 
En yderligere eskalering af den igangværende handelskonflikt vil ikke 
blot påvirke den globale samhandel, men kan også have en negativ 
effekt på den generelle tillid til verdensøkonomien. Ifølge IMF fås de 
største negative effekter på kort sigt, når der udover højere toldsatser 
også kommer et negativt chok til tilliden, som sætter sig i lavere inve-
steringer og dermed lavere vækst.5  
 
På sigt betyder en mindre samhandel, at der i mindre grad sker en 
spredning af viden, og der vil ligeledes være mindre konkurrence. Det 
vil medføre lavere produktivitet og deraf lavere velstand. OECD har 
undersøgt et scenarie med en permanent tilbagevenden til told-

                                                           
5) IMF (2018): G20 Surveillance note, juli 2018. 
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satserne i 1990, som udtryk for en stigning i handelshindrende tiltag. 6 
Det vil føre til, at realt BNP pr. indbygger bliver 14 pct. lavere i 2060.7 
Dette skyldes et fald i den strukturelle arbejdskraftproduktivitet og en 
lavere kapitalintensitet.  

FINANSIELLE FORHOLD I DANMARK 

I Danmark er de finansielle forhold ligesom i resten af Europa præget 
af, at renteniveauet er meget lavt for en økonomi på vej ind i et op-
sving. Det afspejler sig eksempelvis i, at renten på korte realkreditob-
ligationer har været negativ siden starten af 2015, jf. figur I.28. Det 
lave renteniveau bidrager blandt andet til at øge prisfastsættelsen af 
aktiver, der kan benyttes til at stille sikkerhed for lån. Derfor er der 
såvel i Danmark som internationalt fokus på den finansielle regulering 
med henblik på at mindske risikoen for, at finansielle forhold fører til 
et uholdbart kreditdrevet opsving, som det senest blev set for ti år 
siden, da finanskrisen brød ud med store makroøkonomiske konse-
kvenser til følge. På de følgende sider beskrives de finansielle forhold 
i Danmark med fokus på ændringer i reguleringen de seneste ti år. 
 
Husholdningerne har de seneste år i nogen grad benyttet det lave 
renteniveau til at øge deres andel af fastforrentede lån og derigen-
nem sikre sig mod rentestigninger, jf. figur I.29. Nedbringelsen af 
variabelt forrentede og afdragsfrie lån skal blandt andet ses i sam-
menhæng med, at der de seneste år er gennemført en række op-
stramninger af den makroprudentielle regulering, der blandt andet 
sigter på at nedbringe udbredelsen af disse låntyper, jf. boks I.8. 
 
 
 
 
 

                                                           
6) For de fleste OECD-lande er der tale om en moderat stigning i toldsatserne (3½ 

pct.point for median-landet), da toldsatserne allerede var forholdsvis lave i 1990. For 
BRIICS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika) repræ-
senter det en næsten dobbelt så stor stigning i de gennemsnitlige toldsatser, da told-
satserne var markant højere i 1990.  

7) OECD (2018): The long view: Scenarios for the world economy to 2060, OECD 
Economic policy paper, juli 2018 nr. 22. 
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FIGUR I.28 DANSKE RENTER  
 
FIGUR I.29 LÅNETYPER 

 

 
Renter på udlån er meget lave i såvel pen-
ge- som realkreditinstitutter. 
 

  
Variabelt forrentede og afdragsfrie lån er blevet
mindre udbredte de seneste år. 
 

 

  

 

Anm.: Venstre: Figuren viser renten på udlån fra penge- og realkreditinstitutter. Den korte realkreditrente er 
en sammenvejning af renter på realkreditobligationer med en løbetid på mellem et og to år, og renten i 
pengeinstitutterne angiver den gennemsnitlige udlånsrente på udlån til danske husholdninger. Der er 
et databrud i 2013 for pengeinstitutternes udlånsrente. Højre: Figuren viser procentandelen af det 
samlede realkreditudlån til ejerboliger og fritidshuse, der er med variabel rente eller afdragsfrihed. 

Kilde: Realkreditrådet, Nationalbanken og Macrobond. 
 

 

MAKROPRUDENTIEL REGULERING 

 
Makroprudentielle tiltag består af politik rettet mod den finansielle 
sektor for at øge robustheden af den finansielle sektor. Den 
makroprudentielle regulering sigter på at: 

• Forhindre en opbygning af uforholdsmæssigt store risici, 
der skyldes eksterne faktorer og uordnede markedsfor-
hold, således at finansielle forholds aktivitetsvirkning ud-
jævnes over konjunkturerne. 

• Gøre den finansielle sektor mere modstandsdygtig og be-
grænse smitteeffekter. 

• Fremme en systemisk synsvinkel i den finansielle regulering 
for at skabe de rigtige incitamenter for markedsdeltagerne. 

 
 
Udlånet til husholdninger er vokset relativt moderat på trods af det 
lave renteniveau og opsvinget i dansk økonomi, jf. figur I.30. Det skal 
ses i sammenhæng med, at kreditstandarderne de senere år er 
strammet overfor husholdningerne. Nationalbankens udlåns-
undersøgelse viser desuden, at husholdningernes efterspørgsel efter 
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lån ikke er steget de senere år på trods af opsvinget i dansk økonomi, 
og det skal givetvis ses i sammenhæng med, at der fortsat er et stort 
konsolideringsbehov i husholdningerne. De seneste års lave udlåns-
vækst og fremgang i husholdningernes indkomster indebærer, at 
udlån er faldet som andel af disponibel indkomst. Det betyder, at 
opsvinget i dansk økonomi kun i begrænset omfang er kreditdrevet, 
og Nationalbanken vurderer, at finansielle forhold de seneste år har 
bidraget med knap ½ pct.point til BNP-væksten årligt.8 Det står i 
kontrast til opsvinget i midten af 00’erne, hvor finansielle forhold sti-
mulerede væksten i dansk økonomi med op til 1¾ pct.point. 
 

FIGUR I.30 UDLÅN TIL HUSHOLDNINGERNE 

 
Udlånsvæksten er relativt lav til husholdninger, men udlånet er sta-
dig højt. 

 
Anm.: Figuren viser det samlede udlån til husholdningerne fra penge- og 

realkreditinstitutter. 
Kilde: FinansDanmark og Macrobond. 
 

 
De finansielle forhold i Danmark er desuden påvirket af, at der også 
på internationalt plan er gennemført en række stramninger af den 
makroprudentielle regulering, der sigter mod at øge robustheden af 
den finansielle sektor. Der er indført likviditetskrav til kreditinstitutter, 
der er stillet skærpede krav til sammensætningen af kreditinstitutters 
solvenskrav, og der er indført en række kapitalbuffere. Skulle kredit-
institutter komme i vanskeligheder, er der desuden udarbejdet afvik-
lingsplaner. 

                                                           
8) Nationalbanken (2018): Finansielle forhold understøtter opsvinget. 
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BOKS I.8 OPSTRAMNING AF FINANSIEL REGULERING SIDEN FINANSKRISEN 

 
Der er gennemført en række makroprudentielle tiltag i Danmark og udlandet siden finanskrisen. 
Makroprudentielle tiltag består af politik rettet mod den finansielle sektor, som sigter mod at øge ro-
bustheden af den finansielle sektor. Nedenfor gennemgås en række af de væsentligste ændringer. 
 
Solvens- og likviditetskravene til kreditinstitutterne er opstrammet betydeligt i regi af Basel-
komiteen og ophævet til dansk lov gennem EU’s Kapitalkravdirektiv. Solvenskravet er i udgangs-
punktet ikke øget, men kravene er øget til den kapital, der indgår i målet, så den i højere grad ud-
gøres af egentlig kernekapital. Derudover er der i tillæg til solvenskravet indført en række buffer-
krav, herunder en kontracykliske kapitalbuffer, der fastsættes af Erhvervsministeren på baggrund 
af indstillinger fra Det Systemiske Risikoråd. Den kontracykliske kapitalbuffer har til hensigt at sik-
re, at alle kreditinstitutter benytter gunstige tider til at opbygge tabsabsorberende kapital. Kreditin-
stitutterne mister ikke deres licens, såfremt de ikke overholder bufferkravene, men de pålægges at 
udarbejde kapitalbevaringsplaner i samarbejde med Finanstilsynet. Kapitalbevaringsplanerne kan 
eksempelvis indeholde begrænsninger for udbetaling af udbytte eller bonus. Likviditetskravet be-
står af en likviditetsbrøk, der opgøres som likvide aktiver relativt til nettoforpligtelser de kommende 
30 dage. Det har til hensigt, at kreditinstitutterne har tilstrækkeligt med likvide midler til at kunne 
overholde deres forpligtelser under et 30-dages stressscenario. 
 
Der er med oprettelsen af Bankunionen på europæisk plan udarbejdet fælles afviklingsstandarder 
for nødlidende kreditinstitutter. Danmark står udenfor Bankunionen, men principperne for afvikling-
er er indarbejdet i dansk lov som led i implementeringen af Krisehåndteringsdirektivet. Det inde-
holder et krav om mængden af nedskrivningsegnede passiver (NEP), som skal nedskrives, før der 
kan indskydes offentlige midler i et nødlidende kreditinstitut. Realkreditinstitutter er foreløbigt frita-
get fra NEP-kravet, men skal i stedet opfylde et krav om supplerende sikkerhed for udstedelse af 
særligt dækkede obligationer. 
 
På nationalt plan er der oprettet en tilsynsdiamant for både penge- og realkreditinstitutter. Såfremt et 
kreditinstitut bryder med pejlemærkerne i tilsynsdiamanten, sættes det pågældende institut under 
skærpet tilsyn. Tilsynsdiamanterne har til formål at begrænse udlånsvækst og regulere sammensæt-
ningen af udlånene for at mindske eksponeringen mod enkeltengagementer og refinansieringsrisiko. 
 
Endeligt har Erhvervsministeriet og Finanstilsynet indført en række bestemmelser, der skærper 
kravene til kreditpolitikken blandt andet med det formål at begrænse husholdningernes gældsæt-
ning og rentefølsomhed. Det gælder Bestemmelserne for god skik i kreditvirksomheder, der fast-
satte et udbetalingskrav på mindst 5 pct., Bestemmelser for forsigtighed i kreditvurdering, der 
strammede kravene til kreditgodkendelse, og Bestemmelser for begrænsning af adgangen til risi-
kable lån til husholdninger med høj gæld, hvormed lån med rentebinding under fem år eller af-
dragsfrihed ikke kan tilbydes husholdninger med høj belåningsgrad og gæld i forhold til indkomst. 
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Et af elementerne i den nye, internationale makroprudentielle regu-
lering er den kontracykliske kapitalbuffer. Buffersatsen fastsættes 
nationalt på baggrund af en vurdering af, om risici i den finansielle 
sektor er under opbygning. Hensigten er, at denne buffer skal øges i 
gode tider og frigives igen ved et konjunkturtilbageslag. Derigennem 
skal den sikre, at kreditinstitutterne benytter gunstige tider til at pol-
stre sig til dårlige tider. Erhvervsministeren har i løbet af 2018 i to 
omgange besluttet at hæve den kontracykliske kapitalbuffer fra 0 til 1 
pct. af risikovægtede aktiver på baggrund af indstillinger fra Det Sy-
stemiske Risikoråd, som forventer at indstille til en yderligere forhø-
jelse med ½ pct.point i 1. kvartal 2019, med mindre der sker en væ-
sentlig opbremsning af risikoopbygningen i det finansielle system. 
 

FIGUR I.31 UDLÅNSGEARING 

 
Kreditinstitutternes udlånsgearing er reduceret betydeligt.  
 

 
Anm.: Udlånsgearing opgøres som bankernes samlede udlån i forhold til 

egenkapitalen, og solvensprocent opgøres som egentlig kernekapi-
tal, hybrid kernekapital og supplerende kapital i forhold til risikovæg-
tede aktiver. Udlånsgearing og solvensprocent er opgjort ukonsoli-
deret. Udlånsgearing og solvensprocent er kun opgjort konsolideret 
siden henholdsvis 2007 og 2009, men viser omtrent samme udvik-
ling som sektoren ukonsolideret.  

Kilde: Finanstilsynet. 
 

 
De skærpede kapitalkrav reducerer kreditinstitutternes udlånskapaci-
tet for en given egenkapital, og det har betydet, at udlånet er faldet 
relativt til egenkapital, jf. figur I.31. Det kan også have bidraget til den 
generelt afdæmpede udlånsvækst de seneste ti år. Det Systemiske 
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Risikoråd vurderer, at den seneste forhøjelse af den kontracykliske 
kapitalbuffer kun vil have begrænset direkte betydning for udlåns-
væksten fremadrettet. Det skyldes, at de fleste kreditinstitutter holder 
tilstrækkelig overdækning i forhold til kapitalkravene til, at de allerede 
i dag vil være i stand til at overholde de forhøjede kapitalkrav. 
 
 

I.4 OFFENTLIGE FINANSER FREM 
MOD 2025 

I dette afsnit præsenteres en fremskrivning af de offentlige finanser 
frem mod 2025. Afsnittet indledes med en gennemgang af den for-
ventede udvikling i den offentlige saldo mod 2025. Afsnittet indehol-
der dernæst en vurdering af den strukturelle saldo og finanspolitik-
kens aktivitetsvirkning.  

STILLINGEN PÅ DEN OFFENTLIGE SALDO MOD 2025 

Den offentlige saldo udviste et overskud på 1,2 pct. af BNP i 2017, jf. 
tabel I.4. Ses der bort fra udsving afledt af ændringer i pensionsaf-
kastskatten og fremrykninger af pensionsbeskatning, så er saldoen 
forbedret med ca. 4¼ pct. af BNP fra 2014 til 2017. Forbedringen skal 
primært ses i lyset af en kraftig stigning i beskæftigelsen, som både 
skyldes konjunkturfremgang og strukturelle stigninger i beskæftigel-
sen blandt andet afledt af stigninger i efterlønsalderen.   
 
Overskuddet på den offentlige saldo i 2017 ventes at blive vendt til et 
underskud i de først kommende år. Fra 2018-25 ventes såvel de 
offentlige indtægter som de offentlige udgifter, at falde. Udgifterne 
falder imidlertid mere end indtægter, så den offentlige saldo forbedres 
frem mod 2025. Faldet i de offentlige udgifter skal ses i lyset af, at 
den aftalte politik for de først kommende år giver anledning til en 
behersket vækst i de offentlige udgifter, samtidigt med, at der aktuelt 
er en stigning i den strukturelle beskæftigelse og derfor også struktu-
relt BNP, jf. afsnit I.2.  
 
Overskuddet på den offentlige saldo i 2017 kan i høj grad tilskrives, at 
indtægterne fra selskabsskatten, pensionsafkastskatten og aktieind-
komstskatten tilsammen var godt 1½ pct.point højere end det lang-
sigtede strukturelle niveau for disse skatter. 
 

Indhold i afsnittet 

Kraftig forbedring af 

offentlige finanser 

siden 2014 

Gradvis forbedring 

af den offentlige 

saldo mod 2025 

Overskud i 2017 

skyldes midlertidige 

skatteindtægter, … 
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TABEL I.4 OFFENTLIGE INDTÆGTER OG UDGIFTER  

 
Den offentlige saldo forbedres fra 2018 til 2025, da de offentlige udgifter ventes at blive reduceret 
mere end indtægterne. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025

Personskattera)
25,0 25,3 24,8 24,4 24,3 24,3 24,5

Selskabsskat ekskl. Nordsø 2,9 2,8 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3

Pensionsafkastbeskatning 1,5 0,4 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0

Nordsøindtægter 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
Afgifterb)

16,0 16,5 16,2 16,1 15,9 15,9 15,8

Øvrige indtægter 4,8 4,8 4,6 4,7 4,7 4,6 4,5
Indtægter i altc)

50,4 50,0 48,8 48,5 48,3 48,3 48,5

Offentligt forbrug                  24,6 24,9 24,5 24,4 24,2 24,2 24,4
Offentlige investeringerd)

3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2

Indkomstoverførsler 16,2 16,4 16,0 15,8 15,8 15,7 15,8

Øvrige udgifter 4,9 5,3 4,8 5,0 5,0 4,8 4,8
Udgifter i altc)

49,1 50,0 48,7 48,5 48,2 47,9 48,1

Primær saldo 1,4 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3

Nettorenteindtægter -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3

Offentlig saldo 1,2 -0,3 0,0 -0,1 -0,1 0,2 0,1
Strukturelle saldoe)

-0,5 -0,5 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,1

-------------------------- Pct. af BNP --------------------------

 

a) Personskatter omfatter kildeskatter, herunder aktieskat, ejendomsværdiskat, arbejdsmarkedsbidrag, 
 husholdningernes vægtafgift og andre personlige indkomstskater. 
b) Posten omfatter foruden moms og punktafgifter blandt andet grundskyld. 
c) Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 
d) Offentlige investeringer er inkl. udgifter til forskning og udvikling. 
e) Strukturel saldo er opgjort efter budgetlovens metode. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
De historisk store afkast på aktiemarkedet og de store overskud i 
selskaber, der har været i de senere år, ventes ikke at fortsætte, og 
der forudsættes derfor en normalisering af aktieindkomstskatten og 
selskabsskatten frem mod 2025. Samtidig ventes stigende renter at 
medføre lavere indtægter fra både pensionsafkastskatten og person-

… som normaliseres 

frem mod 2025 
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skatterne de kommende år.9 Udviklingen i selskabsskatten, aktie-
indkomstskatten, pensionsafkastskatten og skatteværdien af rente-
fradraget ventes at bidrage til et fald i de offentlige indtægter på knap 
2 pct. af BNP mod 2025. De offentlige indtægter reduceres fra knap 
50½ pct. af BNP i 2017 til 48½ pct. af BNP i 2025.  
 
De lavere indtægter frem mod 2025 modvirkes kun delvist af en re-
duktion i de offentlige udgifter som andel af BNP på 1 pct.point fra 
2017 til 2025. Faldet i udgifterne skydes især, at væksten i de offent-
lige forbrugsudgifter er relativt beskeden frem til 2021 samtidig med, 
at udgifterne til efterløn mv. reduceres.  
 
Skønnet for det offentlige underskud er reduceret for 2018, hvilket 
primært skyldes, at det offentlige forbrug er nedjusteret i 2018 samti-
digt med, at skønnet over indtægten fra aktieindkomstskatten er 
opjusteret. Frem mod 2025 er vurderingen af de offentlige finanser 
overordnet set på linje med Dansk Økonomi, forår 2018. Der er ind-
gået en række politiske aftaler siden foråret, som samlet set vurderes 
at være omtrent neutrale for de offentlige finanser i 2025, jf. boks I.9. 
Der er kun anvist konkret diskretionær finansiering af energiaftalen i 
begrænset omfang, og aftalen svækker saldoen med 0,1 pct. af BNP 
i 2025 i denne fremskrivning. I modsat retning trækker, at der er fast-
sat udgiftslofter for 2022, som indebærer et lidt lavere offentligt for-
brugsniveau for 2022, end det beregningsteknisk var forudsat i Dansk 
Økonomi, forår 2018. Dette styrker isoleret set saldoen i 2025.  

                                                           
9) Grundlaget for pensionsafkastskatten opgøres efter lagerprincippet og beregnes som 

forskellen mellem værdien af den skattepligtige pensionsformue primo og ultimo året, 
og de stigende renter indebærer kursfald på pensionsselskabernes obligationer. Sti-
gende renter vil påvirke personskatterne negativt gennem skatteværdien af rentefra-
dragsretten. 

Reduktion i offentligt 

udgiftstryk mod 

2025 

Vurdering af 

offentlige finanser 

på linje med Dansk 
Økonomi, forår 2018 
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BOKS I.9 KONSEKVENS FOR OFFENTLIGE FINANSER AF POLITISKE AFTALER 

 
Siden Dansk Økonomi, forår 2018 er der indgået en række politiske aftaler, som påvirker frem-
skrivningen af de offentlige finanser, jf. tabel A.  
 
Medieaftalen for 2019-2023, fra juni 2018 afskaffer over 4 år medieskatten (licensen). Dette finan-
sieres primært ved at reducere personfradraget, hvorved personskatterne stiger tilsvarende. Dertil 
kommer en reduktion i DR’s udgifter på ¾ mia. kr. i 2025, som henføres til de offentlige forbrugs-
udgifter i nationalregnskabet.  
 
Energiaftale af 29. juni 2018 indebærer en nedsættelse af forskellige afgifter, som samlet set for-
ventes at svække de offentlige finanser med godt 0,1 pct. af BNP i 2025. Der anvises kun finansie-
ring i form af nye diskretionære tiltag i meget begrænset omfang. I aftalen har aftalepartnerne til-
kendegivet, at de fra 2021 midlertidigt vil forhøje afgifter. Knap 90 pct. af regeringens finansiering i 
2025 tilvejebringes ved, at regeringen har indarbejdet et nyt skøn for PSO-udgifterne i 2023-25, 
som indebærer en reduktion i udgifterne på godt 2 mia. kr. i 2025. I denne fremskrivning er skønnet 
for PSO-udgifterne i 2023 til 2025 baseret på beregningstekniske principper i lighed med andre ud-
gifter under udgiftslofterne, og er omtrent uændret i forhold til Dansk Økonomi, forår 2018. Aftalen 
svækker således de offentlige finanser i denne fremskrivning med ca. 0,1 pct. af BNP. 
 
Der er fastsat udgiftslofter for 2022. Indarbejdelsen af udgiftslofterne i fremskrivningen forbedrer sal-
doen med knap 0,1 pct. af BNP fra 2022 og frem set i forhold til forløbet i Dansk Økonomi, forår 2018. 
 
TABEL A  KONSEKVENS FOR OFFENTLIGE FINANSER AF POLITISKE AFTALER  
 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 ----------------------------------- Pct. af BNP ------------------------------ 

Medieaftalen         

  Medieskat -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

  Personskatter 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Energiaftale        

  Udgifter  0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

  Konkret finansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Udgiftsloft for 2022 • • • 0,1 0,1 0,1 0,1 

I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Kilde: Forslag til finanslov for finansåret 2019, Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen, 
Energiaftale, 29. juni 2018 samt egne beregninger. 
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STRUKTUREL SALDO EFTER BUDGETLOVENS METODE 

Den faktiske saldo vil svinge kraftigt med konjunkturerne, og den er 
derfor et dårligt mål for de offentlige finansers grundlæggende til-
stand. Det er helt naturligt, at der er underskud i en lavkonjunktur, 
hvor der er mange arbejdsløse og lave skatteindtægter, mens der 
modsat vil være overskud i en højkonjunktur med få arbejdsløse og 
mange skatteindtægter. For at få et bedre indblik i den underliggende 
tilstand for de offentlige finanser bør der ses bort fra disse midlertidi-
ge udsving og andre forhold, der kan påvirke den offentlige saldo et 
enkelt år. Den strukturelle saldo søger at rense den faktiske offentlige 
saldo for midlertidige udsving i indtægter og udgifter.  
 
I budgetloven er der en grænse for størrelsen af det strukturelle und-
erskud på ½ pct. af BNP. Med det aktuelle forslag til finanslov for 
2019 vurderes det, at det strukturelle underskud vil blive reduceret fra 
0,5 pct. i 2018 til 0,2 pct. i 2019, og grænsen i budgetloven vil såle-
des være overholdt.  
 
Den strukturelle saldo udviste gennemsnitlige overskud på 1,7 pct. af 
BNP i perioden 2002 til 2008, jf. figur I.32. I 2009 og 2010 blev finans-
politikken lempet markant, hvorfor det strukturelle overskud blev 
vendt til underskud i perioden 2010 til 2014 i størrelsesordenen 1½ til 
2 pct. af BNP. Fra 2014 til 2019 ventes den strukturelle saldo gradvist 
forbedret med i alt 1,8 pct. af BNP. Forbedringen siden 2014 skal 
primært ses i lyset af en strukturel stigning i beskæftigelsen samt en 
beskeden vækst i de offentlige forbrugsudgifter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den strukturelle 

saldo renser for 

midlertidige udsving 

i indtægter og 

udgifter 

Underskudsgrænsen 

i budgetloven ventes 

overholdt i 2019  

Forbedring på knap 
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FIGUR I.32 DEN STRUKTURELLE OFFENTLIGE SALDO 

 
Omtrent balance på den strukturelle saldo i 2019 og lille forbedring 
frem mod 2025. 
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Anm.: Den mørkegrå, optrukne linje er underskudsgrænsen på 3 pct. fra 

Stabilitets- og Vækstpagten, som den faktiske offentlige saldo skal 
holde sig over. Den stiplede, vandrette linje er grænsen fra budget-
loven, som den strukturelle saldo skal holde sig over ved fremsæt-
telsen af forslag til finanslov. Grænsen i budgetloven har været gæl-
dende siden forslaget til finanslov for 2014. Den strukturelle saldo er 
beregnet efter budgetlovens metode. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Den strukturelle saldo er stadig markant dårligere, end tilfældet var i 
00’erne. Dette skal for det første ses i lyset af en markant reduktion i 
de strukturelle nordsøindtægter, hvilket både skyldes lavere olie- og 
gaspriser og en mindre produktion, jf. figur I.33. For det andet er der 
blevet flere pensionister, da de store årgange fra 1940’erne er gået 
på pension de seneste 10 til 15 år, og samtidig er middellevetiden 
steget. Stigningen i antallet af pensionister og efterlønsmodtagere er 
omvendt blevet begrænset som følge af Tilbagetrækningsreformen, 
der gradvist har øget efterlønsalderen siden 2014, og folkepensions-
alderen vil stige fra 2019. Stigningen i tilbagetrækningsaldrene de 
nærmest kommende år betyder, at der er udsigt til en kortere periode 
med fald i andelen af personer, der har trukket sig tilbage fra ar-
bejdsmarkedet, jf. figur I.34. For 2019 ventes det, at det lavere struk-
turelle provenu fra nordsøen og højere udgifter til personer, der har 
trukket sig tilbage tilsammen har svækket saldoen med godt 1½ 
pct.point i forhold til 2005.  

Lavere 

nordsøindtægter og 

flere ældre i forhold 

til 2005 … 
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FIGUR I.33 STRUKTURELLE 
NORDSØINDTÆGTER 

 
FIGUR I.34 FOLKEPENSIONISTER OG 

EFTERLØNSMODTAGERE 

 

 
Nordsøindtægterne er reduceret, da såvel 
olieprisen som olieproduktionen er faldet. 

  
Længere levetid og store krigsårgange øger
andelen af folk på pension, mens højere pen-
sionsalder mindsker andelen. 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
De offentlige forbrugs- og investeringsudgifter steg med 3 pct. af 
strukturelt BNP fra 2005-10. De seneste otte år er de offentlige for-
brugsudgifter gradvist reduceret, så de i 2019 er ½ pct. af strukturelt 
BNP mindre end i 2005, jf. figur I.35. Derimod er de offentlige investe-
ringer i 2019 ¾ pct. af strukturelt BNP højere end i 2005, jf. figur I.36. 
 
Når den faktiske og strukturelle saldo er stort set ens dækker det over 
to modsat rettede forhold, der stort set udligner hinanden. På den ene 
side er der i fremskrivningen i afsnit I.2 skønnet et positivt beskæftig-
elsesgap, hvilket er med til at forbedre den faktiske saldo for alle år 
fra 2018-22 med mellem ¼ og ½ pct. af BNP. På den anden side 
skønnes det, at det faktiske provenu fra pensionsbeskatning er lavere 
end det strukturelle provenu samtidigt med, at der er nogle engangs-
forhold i form af tilbagebetaling af ejendomsskatter og efterløns-
bidrag, der svækker den faktiske saldo, jf. tabel I.5.  
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FIGUR I.35 OFFENTLIGE FOR-
BRUG 

 
FIGUR I.36 OFFENTLIGE INVESTE-

RINGER 

 

 
Det offentlige forbrug steg kraftigt under fi-
nanskrisen, men er siden reduceret til ni-
veauet før krisen. 
 

  
De offentlige investeringer steg også under
finanskrisen, og efterfølgende er investerings-
niveauet forblevet højt. 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Fra 2019 til 2025 forbedres den strukturelle saldo yderligere lidt fra et 
underskud på -0,2 pct. af BNP til et lille overskud på 0,1 pct. af BNP. 
Forbedringen af den strukturelle saldo sker i de første år, og forbed-
ringen skal ses i lyset af, at der allerede er vedtaget en række kon-
krete tiltag, der trækker i retning af at forbedre den offentlige saldo i 
de kommende år. Frem til 2022 er der vedtaget udgiftslofter med en 
relativt begrænset vækst i det offentlige forbrug. Visse af indkomst-
overførslerne mindrereguleres frem til 2023, hvorefter de igen er 
forudsat at følge den generelle lønudvikling. Endeligt hæves folke-
pensionsalderen løbende med i alt 2 år frem til 2022, hvorefter den er 
uændret resten af perioden frem til 2025. 
 
Frem mod 2025 forbedres den strukturelle saldo ikke yderligere. Det 
skal ses i lyset af, at der ikke er aftalt væsentlige politiske tiltag, der 
forbedrer den offentlige saldo. Samtidigt er det forudsat, at renten vil 
fortsætte med at stige efter 2022, hvilket forøger husholdningernes 
renteudgifter og deraf følgende stigning i skatteværdien af rente-
fradraget, der svækker den offentlige saldo frem mod 2025. Den 
underliggende svækkelse som følge af de stigende renter modvirkes 
at, at der fra 2022 til 2025 ventes et gradvist stigende provenu fra 
beskatningen af olieproduktionen i Nordsøen som følge af stigende 
oliepriser og olieproduktion. 
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TABEL I.5 FAKTISK OG STRUKTUREL SALDO 

 
Konjunkturerne forbedrer den faktiske saldo i disse år, mens pensionsafkastet er forholdsvist lavt. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Faktisk saldo 1,2 -0,3 0,0 -0,1 -0,1 0,2 0,2 0,0 0,1
 - Konjunkturbidrag 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0
 - Pensionsafkast 0,5 -0,6 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
 - Selskabsskat 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
 - Engangsforhold -0,1 -0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0
 - Andet 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0
 = Strukturel saldo -0,5 -0,5 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

----------------------------------- Pct. af BNP -----------------------------------

 

Anm.: Pensionsafkast er pensionsafkastbeskatningen (PAL). For Pensionsafkast, Selskabsskat og Andet vi-
ses forskellen mellem det faktiske og det strukturelle provenu for disse poster; Andet dækker over en 
lang række poster herunder aktieskat, registreringsafgift og en lang række andre poster, hvor det 
strukturelle provenu det enkelte år beregnes som et syvårs glidende gennemsnit. Engangsforhold er 
forskydning af provenu fra kapitalpensioner, tilbagebetaling af efterlønsbidrag og ejendomsskatter. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
Der er fastsat udgiftslofter for perioden 2019-22, som lægger en øvre 
ramme for de offentlige forbrugsudgifter. Udgiftslofterne er fastsat 
med udgangspunkt i væksten i regeringens råderum, som er relativt 
beskedent i denne periode og udgør gennemsnitligt 3 mia. kr. årligt. I 
denne fremskrivning forudsættes alle de 3 mia. kr. at blive anvendt 
som offentligt forbrug, mens regeringens mål for den offentlige for-
brugsvækst er 0,4 pct. om året svarende til ca. 2 mia. kr. årligt. Dette 
er væsentligt lavere end det demografi- og velstandskorrigerede træk 
på de offentlige forbrugsudgifter, som vurderes til godt 5 mia. kr. årligt 
i perioden, jf. nedenstående boks. 
 

DEMOGRAFI- OG VELSTANDSKORRIGERET TRÆK 

 
Det demografiske træk er den vækst, der skal være i det offentlige 
forbrug for at sikre en uændret realudgift pr. bruger. Det demografi-
ske træk afhænger af befolkningens størrelse og sammensætning. 
 
Det demografi- og velstandskorrigerede træk på det offentlige for-
brug er den vækst i det offentlige forbrug, der sikrer, at udgiften pr. 
bruger følger med både ændringer i befolkningen og den generelle 
velstandsudvikling i økonomien. 
 

 

Råderum mindre end 
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For årene efter udgiftslofterne beregner regeringen råderummet til 
godt 5 mia. kr. årligt, hvilket er lidt højere end det demografi- og vel-
standskorrigerede træk på udgifterne. De offentlige forbrugsudgifter i 
perioden 2023-25 kan derfor godt og vel dække det demografi- og 
velstandskorrigerede træk, såfremt hele råderummet anvendes til 
stigninger i de offentlige forbrugsudgifter. I denne fremskrivning er det 
forudsat, at det offentlige forbrug for 2023-25 følger det demografi- og 
velstandskorrigerede træk, jf. boks I.10. Regeringens målsætning for den 
offentlige forbrugsvækst er også i denne periode ca. 2 mia. kr. årligt. 
 

BOKS I.10 OFFENTLIGT FORBRUG OG RÅDERUM FREM MOD 2025 

 
Regeringen har en målsætning om balance på den offentlige saldo i 2025. For det offentlige forbrug 
har regeringen et mål om en forbrugsvækst (eksklusiv afskrivninger) på 0,4 pct. om året, hvilket for 
perioden 2019 til 2025 svarer til en samlet stigning på 13¼ mia. kr. i 2019-priser.1 Denne vækst gi-
ver isoleret set anledning til et overskud på den offentlige saldo i 2025. Dette initiale overskud pla-
cerer regeringen som en reserve til øvrige prioriteringer, hvorved der netop opnås balance på sal-
doen i 2025. Reserven udgør aktuelt 14¼ mia. kr. i 2025 i 2019-priser. Regeringen betegner sum-
men af den offentlige forbrugsvækst og reserven til øvrige prioriteringer som råderummet, som re-
geringen altså opgør til 27½ mia. kr. Frem til 2022 er der fastsat udgiftslofter og regeringens reser-
ve til øvrige prioriteringer er en del af udgiftsloftet. En fuld udnyttelse af udgiftslofterne svarer såle-
des til, at regeringens reserve til øvrige prioriteringer anvendes til offentligt forbrug. 
 
I nærværende fremskrivning er udviklingen i udgiftslofterne lagt til grund for de offentlige forbrugs-
udgifter frem til 2022; den deraf følgende vækst i denne periode svarer til regeringens forudsatte 
forbrugsvækst og værdien af den omtalte reserve i 2022. For årene, der ikke er dækket af udgifts-
lofterne, dvs. 2023-25, fremskrives det offentlige forbrug med udviklingen i det demografi- og vel-
standskorrigerede træk. Fremskrivningen af det offentlige forbrug er dermed ikke et resultat af et 
givet mål for den offentlige saldo i 2025. 
 
For at sammenligne de to fremskrivninger kan det antages, at hele regeringens reserve til øvrige 
prioriteringer anvendes til offentlige forbrugsudgifter. Der er, som nævnt, ingen forskelle for de år, 
hvor der er udgiftslofter, dvs. frem til 2022. Som det fremgår af figur A er den mulige vækst i det 
offentlige forbrug samlet set på linje med udviklingen i det demografiske træk, men mindre end det 
demografi- og velstandskorrigerede træk, jf. figur A.  
 

1) I denne boks omtales det offentlige forbrug uden afskrivninger, da regeringens fremskrivning af det de be-
tegner råderummet bygger på denne afgrænsning. I øvrige tabeller i denne fremskrivning indeholder det 
offentlige forbrug afskrivninger. Afskrivningernes størrelse har ingen betydning for den offentlige saldo i 
hverken denne eller regeringens fremskrivning, men der kan være forskel på væksten i det offentlige for-
brug afhængigt af om det er inklusiv eller eksklusiv afskrivninger.  
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BOKS I.10 OFFENTLIGT FORBRUG OG RÅDERUM FREM MOD 2025, FORTSAT 

 
For årene 2023-25 er der endnu ikke fastsat udgiftslofter, men hvis det forudsættes, at hele rege-
ringens råderum udmøntes til vækst i det offentlige forbrug, vil stigningen i det offentlige forbrug 
være lidt højere end det demografi- og velstandskorrigerede træk, der er lagt til grund i nær-
værende fremskrivning, jf. figur B.  
 

FIGUR A UDVIKLING I OFFENTLIGT 
FORBRUG 2018-22 

FIGUR B UDVIKLING I OFFENTLIGT 
FORBRUG 2022-25 

Udgiftslofterne kan samlet set dække det de-
mografiske træk frem mod 2022, men ikke når
der korrigeres for velstandsudviklingen. 

Regeringens planlagte forbrug og reserve til
andre prioriteringer er højere end det demogra-
fi- og velstandskorrigerede træk efter 2022. 
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Anm.: Fremskrivningen af det offentlige forbrug er eksklusiv afskrivninger. Mulig vækst er den vækst, der

kan være i det offentlige forbrug, hvis regeringen udmønter hele dens råderum til vækst i det offent-
lige forbrug. I denne fremskrivning følger væksten i det offentlige forbrug udviklingen i den mulige
vækst i figur A frem til 2022, for årene 2023-25 følger væksten i det offentlige forbrug demografi- og
velstand fra figur B.  

Kilde: Finansministeriets Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2022, august 2018 og egne be-
regninger. 

 
 

FINANSPOLITIKKENS AKTIVITETSPÅVIRKNING 

Med forslaget til finansloven for 2019 er der udsigt til, at den økono-
miske politik vil dæmpe presset på kapaciteten i dansk økonomi 
næste år. Det skyldes primært, at forslaget til finanslov indebærer en 
behersket vækst i det offentlige forbrug. Samtidigt øger tilbagetræk-
ningsaftalen beskæftigelsen væsentligt i de kommende år. Den of-
fentlige beskæftigelse falder som andel af den strukturelle beskæftig-
else og mindsker dermed kapacitetspresset i økonomien.  
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I 2020 ventes den traditionelle finanspolitik at dæmpe aktiviteten en 
smule. Udgiftslofterne medfører, at det offentlige forbrug vil vokse 
langsomt, og den offentlige beskæftigelse stiger lidt langsommere 
end den strukturelle beskæftigelse. Stramningen i den traditionelle 
finanspolitik opvejes imidlertid af, at der ventes en tilbagebetaling af 
ejendomsskatter. Finanseffekten inkl. tilbagebetalinger vurderes 
således at være omtrent neutral i 2020, jf. tabel I.6. 
 

TABEL I.6 FINANSEFFEKT 

 
Finanspolitikken dæmper aktiviteten i 2019 og vurderes at være nogenlunde neutral i 2020. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Udgifter i alt -0,3 -0,3 -0,4 -0,1 -0,3 -0,3

          offentligt forbrug -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1

          offentlige investeringer -0,1 0,1 -0,2 0,1 0,0 -0,1

          øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0

Indtægter i alt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

          personlige skatter -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

          øvrige 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Finanseffekt i alt -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 -0,3 -0,2

          engangsforhold . . . 0,1 -0,1 0,1

Finanseffekt m. engangsforhold -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,4 -0,1

-------------------------------  Pct.  ---------------------------

 

Anm.: Den et-årige finanseffekt angiver finanspolitikkens aktivitetspåvirkning målt som finanspolitikkens 
vækstbidrag til BNP sammenholdt med neutral finanspolitik i forhold til året før. Engangsforhold dæk-
ker over tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 2018 og tilbagebetaling af ejendomsskatter i 2020.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I.5 AKTUEL ØKONOMISK POLITIK 

Dansk økonomi har de seneste år oplevet høj vækst og en markant 
fremgang i beskæftigelsen, og i 2018 vurderes beskæftigelsen at 
overstige det strukturelle niveau med omkring 30.000 personer. Rela-
tiv høj vækst i efterspørgslen de kommende år indebærer, at det 
aktuelle pres på økonomiens ressourcer må forventes at blive fast-
holdt og måske endda stige. Der er imidlertid også udsigt til en stig-
ning i arbejdsstyrken, og samtidig ventes lønningstakten at tage til. 
Begge forhold vil bidrage til at tage presset af arbejdsmarkedet, og 
det forventes derfor, at de kommende års høje vækst vil ende med en 
såkaldt “blød landing”. 
 
Der er risici begge veje i forhold til dette forløb. På den ene side er 
der risiko for, at manglen på arbejdskraft øges, og at dette, i fravær af 
modgående tiltag i den økonomiske politik, fører økonomien i retning 
af en overophedning. På den anden side er der også risici, der relativt 
hurtigt kan trække væksten ned. Udviklingen på Danmarks eksport-
markeder kan blive svagere end forudsat, blandt andet som følge af 
en yderligere eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina 
eller øget finansiel uro. 

FINANSPOLITIK PÅ KORT SIGT 

Udsigten til en høj vækst i efterspørgslen taler for, at den økonomiske 
politik bør dæmpe aktiviteten i økonomien. Den planlagte finanspolitik 
skønnes at indebære en moderat stramning i 2019 og at være om-
trent neutral for væksten i 2020. Det vurderes, at den planlagte 
stramning af finanspolitikken i 2019 er passende givet konjunktur-
udsigterne. Finanspolitikken for 2020 skal ikke fastlægges endnu, 
men hvis konjunkturerne udvikler sig hurtigere end ventet, kan der 
opstå behov for en opstramning i 2020. 
 
Den planlagte, moderate stramning af finanspolitikken i 2019 inde-
bærer en lille forbedring af den strukturelle saldo, og der er dermed 
udsigt til, at den strukturelle saldo bevæger sig væk fra budgetlovens 
underskudsgrænse på ½ pct. af BNP. Ved at opbygge en afstand til 
grænsen opnår man, at der inden for de givne finanspolitiske rammer 
bliver plads til at understøtte økonomien ved en fremtidig lavkonjunktur.  
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MULIGE TILTAG HVIS DER ER FARE FOR OVEROPHEDNING 

Presset på arbejdsmarkedet er øget, og mangel på arbejdskraft står 
højt på dagsordenen. Højere løn- og prisstigninger ville i den nuvæ-
rende situation kunne bidrage til at reducere presset på arbejds-
markedet. Højere lønninger vil kunne øge arbejdsstyrken, blandt andet 
ved at tiltrække arbejdskraft fra udlandet, og højere priser vil dæmpe 
efterspørgslen. En moderat forøgelse af løn- og prisstigningerne i 
forhold til det forventede vil dermed mindske risikoen for, at økonomi-
en kommer under så stort pres, at der opstår behov for at gennemføre 
økonomisk politiske tiltag for at begrænse manglen på arbejdskraft. 
 
Hvis efterspørgslen udvikler sig hurtigere end ventet, eller hvis forud-
sætningerne på udbudssiden viser sig at være for optimistiske, øges 
risikoen for en såkaldt “hård landing”. Det er derfor relevant på for-
hånd at overveje tiltag, der kan iværksættes med kort varsel, og som 
kan modvirke risikoen for overophedning eller afbøde mulige om-
kostninger ved en “hård landing”. De mulige instrumenter i den øko-
nomisk-politiske værktøjskasse falder overordnet set indenfor tre 
områder, nemlig finanspolitik, finansiel regulering og udbudsreformer. 
De tre områder diskuteres i det følgende.  
 
Den mest oplagte mulighed for at reducere risikoen for en over-
ophedning er en finanspolitisk stramning. En traditionel finanspolitisk 
stramning kan ske ved at sænke væksten i det offentlige forbrug eller 
ved at udskyde andre udgiftskrævende initiativer, herunder i gang-
sættelsen af nye offentlige investeringer, eller den kan ske ved at øge 
skatter eller afgifter, f.eks. som led i en skattereform, der er over-
finansieret på kort sigt. En konkret mulighed kunne være at fjerne 
eller begrænse BoligJobordningen. I dag bidrager ordningen til at øge 
arbejdskraftmanglen i byggebranchen, og den har ikke oplagte posi-
tive struktureffekter, jf. Dansk Økonomi, efterår 2015. På skattesiden 
kunne indfasningen af eksempelvis jobfradraget og udvidelsen af 
beskæftigelsesfradraget i Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst 
og større fradrag for pensionsindbetalinger fra februar udskydes for at 
mindske efterspørgselsvæksten. På energi- og klimaområdet kunne 
stigende CO2-afgifter bidrage til en omkostningseffektiv opfyldelse af 
langsigtet klimamål, samtidig med at de ville kunne bidrage til at 
dæmpe efterspørgslen i økonomien på kort sigt. Ligeledes ville en 
konkret udmøntning af finansieringsbidrag til energiaftalen kunne 
bidrage. Klimamål og energiaftale diskuteres senere i afsnittet. 
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En midlertidig, generel reduktion af udgiftsvæksten vil reducere det 
offentlige serviceniveau, mens højere skatter på arbejdsindkomst vil 
reducere arbejdsudbuddet, og begge dele kan skabe usikkerhed. 
Præferencer for udjævning af forbrug og fritid over tid betyder, at der 
generelt er velfærdsomkostninger ved offentlige ydelser og skatte-
satser, der varierer over tid. Derfor bør ændringerne i skatter eller 
serviceniveau så vidt muligt ske som led i en tilpasning, der i øvrigt er 
ønsket. De stabiliseringspolitiske gevinster ved at justere kursen skal 
naturligvis stå mål med omkostningerne, hvorfor det kun kan anbefales 
at ændre den finanspolitiske kurs ved større konjunkturelle ubalancer. 
 
Erfaringer fra tidligere højkonjunkturer, herunder ikke mindst den 
seneste i midten af 00’erne, har vist, at boligmarkedet i kombination 
med svag finansiel regulering kan forstærke og måske være arnested 
for opbygning af ubalancer. En tilpas stram regulering af den finan-
sielle sektor kan dermed bidrage til at begrænse risikoen for, at en 
højkonjunktur udvikler sig uheldigt. Derudover kan en stram regule-
ring være medvirkende til at afbøde de omkostninger, der er forbun-
det med en “hård landing”. 
 
Den finansielle regulering er allerede strammet siden krisen med 
blandt andet øgede krav til udbetaling ved køb af ejerbolig og be-
grænsninger på omfanget af lån med variabel rente og afdragsfrihed. 
Som led i den skærpede regulering af den finansielle sektor er der 
også indført øgede krav til kapital og likviditet for finansielle institu-
tioner. Senest i september henstillede Det Systemiske Risikoråd, at 
den kontracykliske kapitalbuffer bliver øget fra ½ til 1 pct., og det blev 
signaleret, at en yderligere forøgelse i 1. kvartal 2019 kan komme på 
tale. I overensstemmelse med anbefalingen hævede Erhvervs-
ministeren bufferen for 3. kvartal med ½ pct.point.  
 
Finanspolitiske stramninger og stram finansiel regulering virker ved at 
dæmpe efterspørgslen. Presset på arbejdsmarkedet kan imidlertid 
også adresseres mere direkte gennem tiltag, der øger det effektive 
arbejdsudbud. Der bør i den forbindelse skelnes mellem tiltag, der 
strukturelt kan øge arbejdsstyrkens størrelse, og tiltag, der kan bidra-
ge til at styrke arbejdsmarkedets tilpasningsevne. Konjunktur-
afhængige dagpenge og bedre rammevilkår for udenlandsk arbejds-
kraft er eksempler på reformer, der kan styrke arbejdsmarkedets 
tilpasningsevne. Eksempler på reformer, der kan øge arbejdsstyrken 
permanent, er reduktion af ydelser og ydelsesperioder eller en for-
øgelse af tilbagetrækningsalderen. En større arbejdsstyrke kan også 
opnås gennem uddannelse og opkvalificering. Der kan være mange 
grunde til at ønske sig en bedre uddannet arbejdsstyrke, blandt andet 
for at øge beskæftigelsen på lang sigt, jf. kapitel III. Det bidrager dog 
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ikke til at løse de kortsigtede udfordringer med mangel på arbejds-
kraft, snarere tværtimod, da flere under uddannelse trækker personer 
ud af arbejdsstyrken på kort sigt.  
 
Grundlæggende reformer af dagpenge- og kontanthjælpssystemet og 
ændringer i pensionssystemet bør ikke være motiveret af en konjunk-
turbetinget mangel på arbejdskraft. Reformer af det offentlige ind-
komstoverførselssystem bør være baseret på strukturelle overvejel-
ser, herunder hensynet til de offentlige finanser, behovet for social 
forsikring og afvejningen mellem indkomstfordeling og effektivitet. 
Ideelt kan timingen af sådanne reformer bidrage positivt til at tage 
presset af arbejdsmarkedet i en højkonjunktur, men i praksis er det 
meget vanskeligt, blandt andet fordi denne type af ændringer bør 
annonceres i god tid. 
 
En anden udfordring er, at en permanent forøgelse af den strukturelle 
arbejdsstyrke kun midlertidigt vil bidrage til at modvirke mangel på 
arbejdskraft. Den større arbejdsstyrke vil ganske vist øge kapacitets-
grænsen i dansk økonomi, men det vil kun udskyde det tidspunkt, 
hvor mangel på arbejdskraft sætter sig i højere løn- og prisstigninger. 
 
Derimod kan reformer, der sigter mod at styrke arbejdsmarkedets 
tilpasningsevne, godt bidrage til at mindske konsekvenserne af kon-
junkturmæssige udsving. Konjunkturafhængige dagpenge ville ek-
sempelvis bidrage til at øge det effektive arbejdsudbud i en høj-
konjunktur som den nuværende. Principielt kunne man overveje 
andre områder, hvor tilskyndelsen til at deltage på arbejdsmarkedet 
blev øget i højkonjunkturer. En mulighed kunne være at øge det 
økonomiske incitament til senere tilbagetrækning for folkepensio-
nister, når der er særligt behov for seniorer på arbejdsmarkedet Det 
kunne eksempelvis ske ved at gøre modregningsreglerne for folke-
pensionister afhængige af konjunktursituationen. Den aktive arbejds-
markedspolitik kunne også i et vist omfang gøres afhængig af kon-
junkturerne, eksempelvis ved i højere grad at have fokus på op-
kvalificering i lavkonjunkturer og et mere målrettet jobfokus i en høj-
konjunktur. I praksis kan det dog være svært at designe regelbasere-
de systemer, der sikrer de rette incitamenter på det rette tidspunkt. 
 
Muligheden for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft styrker arbejds-
markedets tilpasningsevne. Dette gælder både for arbejdskraft fra EU 
og fra andre lande. I Dansk Økonomi, forår 2017 blev der diskuteret 
forskellige muligheder, der kan påvirke tilgangen af udenlandsk ar-
bejdskraft, herunder en reduktion af beløbsgrænsen, lavere topskat til 
udlændinge og et midlertidigt beskæftigelsesfradrag for nyuddanne-
de. Principielt kan man forestille sig, at disse tiltag kan gøres af-
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hængig af konjunkturudsigterne og situationen på arbejdsmarkedet. 
Dette vil yderligere kunne styrke arbejdsmarkedets tilpasningsevne. 
Ændringer på disse områder vil kunne implementeres hurtigt og der-
med også kunne bidrage i den aktuelle situation. 

DET FINANSPOLITISKE RAMMEVÆRK OG 
DOKUMENTATION AF POLITISKE TILTAG 

Et finanspolitisk rammeværk fastlægger de regler, som finanspolitik-
ken skal tilrettelægges ud fra, og i Danmark er det i høj grad knyttet til 
budgetloven fra 2014. Det finanspolitiske rammeværk har til hensigt 
at sikre gennemskuelighed og troværdighed omkring de offentlige 
finanser ved at sætte mål for den offentlige saldo, størrelsen af den 
offentlige gæld og for væksten i de offentlige udgifter. Formålet er at 
sikre, at der ikke opbygges uholdbart store offentlige underskud, som 
skal betales af fremtidige generationer. 
 
I folketingsåret 2018-19 skal budgetloven evalueres. Budgetterne for 
de offentlige forbrugsudgifter er blevet overholdt siden 2014, og fi-
nanspolitikken er overholdbar. Dermed ser det ud til, at de styrings-
mæssige instrumenter i budgetloven virker efter hensigten. Men det 
er også væsentligt, at de finanspolitiske rammer understøtter en 
effektiv offentlig sektor og øvrige samfundsøkonomiske hensyn. Det 
er derfor relevant med en dybtgående analyse af såvel omkostninger 
som gevinster ved de forskellige elementer i budgetloven og det 
øvrige finanspolitiske rammeværk.  
 
Danmark har en lang tradition for at udarbejde mellemfristede planer 
og beregne den finanspolitiske holdbarhed, hvilket understøtter det 
flerårige perspektiv i finanspolitikken. I planlægningen af den økono-
miske politik de seneste år har der imidlertid været en tendens til, at 
det årlige mål for den strukturelle saldo har fyldt mere. Der kan være 
år, hvor der bør være strukturelle overskud f.eks. af hensyn til kon-
junktursituationen, og andre år, hvor det kan være hensigtsmæssigt 
at tillade, at underskuddene er større end ½ pct. af BNP, hvis der for 
eksempel er behov for store offentlige investeringer. Dertil kommer, 
at udgiftslofterne, der er en anden vigtig brik i det finanspolitiske 
rammeværk, reelt set kun har et et-årigt perspektiv, selvom de er 
fastsat for fire år. Lofterne skal således overholdes årligt med kun 
begrænsede muligheder for at flytte midler mellem årene, og der er 
ikke en flerårig fordeling af udgifterne mellem stat, kommuner og 
regioner. Det bør tilstræbes, at det flerårige perspektiv i finans-
politikken styrkes, så der sikres en mere effektiv anvendelse af de 
offentlige midler. 
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EU udstikker også en lang række retningslinjer, som den danske 
finanspolitik skal planlægges indenfor rammerne af. De seneste år er 
de finanspolitiske spilleregler i EU blevet strammet i kølvandet på 
finanskrisen. Dette er blandt andet sket med Six Pack og Two Pack, 
som er stramninger af bestemmelserne i Stabilitets- og Vækstpagten, 
samt med Finanspagten. Stramningerne af de finanspolitiske spille-
regler inden for ØMU’en har været nødvendige, men de har samtidig 
gjort reglerne mere komplicerede og svært gennemskuelige. Det 
europæiske finanspolitiske råd har anbefalet en grundig gennemgang 
af EU's finanspolitiske rammeværk med henblik på at forenkle det 
nuværende sæt af regler og øge gennemsigtigheden, hvilket for-
mandskabet støtter op omkring.  
 
Kompleksiteten i det finanspolitiske rammeværk stiller høje krav til 
dokumentationen og kommunikationen af regeringsudspil og politiske 
aftaler. Det bør fremgå klart af politiske udspil og aftaler, hvordan de 
påvirker alle de finanspolitiske mål, dvs. den faktiske saldo, den 
strukturelle saldo, udgiftslofterne, den langsigtede holdbarhed og 
gælden. Der har beklageligvis været flere eksempler på, at finan-
sieringselementerne ikke dokumenteres i tilstrækkeligt omfang. 
 
Det gælder eksempelvis Medieforliget, hvor der ikke er offentliggjort 
en samlet oversigt over økonomien i forliget med alle ændringer i 
indtægter og udgifter. I Energiaftalen indgår et finansieringsbidrag fra 
en uspecificeret energiafgift; endda samtidig med, at konkrete elafgif-
ter nedsættes. Der bør generelt ikke indregnes finansiering fra skatter 
og afgifter, der ikke som minimum er aftalt blandt partier, der udgør et 
flertal i Folketinget. I beskrivelsen af finansieringen af Energiaftalen 
mangler der endvidere en dokumentation af de varige virkninger af 
aftalen.  

PENSIONSSYSTEMET 

Pensionssystemet er de senere år blevet ændret ad flere omgange 
og senest med Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større 
fradrag for pensionsindbetalinger fra februar 2018. Her indføres et 
ekstra fradrag for pensionsindbetalinger op til 70.000 kr. årligt, hvor 
fradraget afhænger af antallet af år til pensionsalderen. Derudover 
udvides grundlaget for beskæftigelsesfradraget, så det også omfatter 
fradragsberettigede pensionsindbetalinger. Disse tiltag har til formål 
at adressere det såkaldte samspilsproblem, der dækker over, at en 
række offentlige ydelser er indkomstafhængige og aftrappes i takt 
med, at eksempelvis udbetalinger fra egne pensionsordninger bliver 
større. Aftrapningsreglerne reducerer incitamentet til pensionsop-
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sparing og giver nogle grupper høje sammensatte marginalskatter af 
pensionsopsparingen. 
 
De mange ændringer af pensionssystemet risikerer at skabe usikker-
hed om, hvordan man foretager den mest hensigtsmæssige placering 
af sin opsparing. En løsning på samspilsproblematikken kræver, at der 
skabes en hensigtsmæssig balance mellem pensionsbeskatningens 
opsparingsincitament og modregningsreglerne. Problemstillingen er 
kompliceret, og det kræver grundige analyser for at kunne finde løs-
ninger, der balancerer de forskellige hensyn. Der er derfor fortsat 
behov for at gennemtænke det samlede pensionssystems indretning 
og dermed at færdiggøre Pensionskommissionens arbejde.  

EJENDOMSVURDERINGER 

Skatteministeren har udskudt udsendelsen af de nye ejendoms-
vurderinger til 2020. I Aftale om nye ejendomsvurderinger fra novem-
ber 2016 var det oprindeligt planen, at de nye ejendomsvurderinger 
skulle udsendes til boligejerne i første kvartal 2019. Udskydelsen sker 
for at sikre, at det nye vurderingssystem fungerer. Det er fortsat pla-
nen, at de nye boligbeskatningsregler træder i kraft i 2021. 
 
Retvisende ejendomsvurderinger er en central forudsætning for det 
kommende boligskattesystem, og netop usikkerhed omkring kvali-
teten af de hidtidige vurderinger har betydet, at der ikke er blevet 
udarbejdet nye vurderinger siden 2011. Udskydelsen af de nye ejen-
domsvurderinger skaber usikkerhed for boligejerne, men det er vigtigt 
at sikre troværdighed om det nye ejendomsvurderingssystem gen-
nem pålidelige og gennemarbejde ejendomsvurderinger. Det bør dog 
samtidig understreges og accepteres, at vurderingerne altid vil være 
behæftet med usikkerhed, og selv det bedste vurderingssystem vil 
aldrig kunne forudsige handelspriserne fuldstændigt. Dette må dog 
ikke være til hinder for beskatning af boliger. 

ENERGI-, KLIMA- OG MILJØPOLITIK 

I juni indgik alle Folketingets partier en energiaftale frem til 2024, hvor 
der blandt andet indgår tre havvindmølleparker og en reduktion af 
elafgifterne. Energiaftalen har fokus på at øge produktionen af el 
baseret på vedvarende energi og på at øge tilskyndelsen til at bruge 
el frem for fossile brændsler, f.eks. varmepumper frem for olie- og 
naturgasfyr. Formandskabet har tidligere anbefalet lavere elafgifter, jf. 
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Økonomi og miljø 2016. Samtidig er det positivt, at aftalen lægger op 
til at konkurrenceudsætte energispareindsatsen. 
 
Med energiaftalen har Folketingets partier fremsat en ambition om, at 
Danmark skal være klimaneutral senest i 2050. Det er en præcisering i 
forhold til formuleringen i klimaloven fra 2014, hvor fokus var på fossil-
frihed samt markant lavere udledning af drivhusgasser fra andre sek-
torer. I modsætning til klimaloven står alle Folketingets partier bag 
målet. Det er hensigtsmæssigt, at alle drivhusgasser – også udlednin-
gerne fra landbruget – bliver inddraget på lige fod i målsætningerne. 
 
Givet dette nye klimamål er det vigtigt at bruge de instrumenter, der 
sikrer, at målet nås så billigt som muligt. Det mest omkostnings-
effektive instrument til at mindske udledningen af drivhusgasser er en 
gradvist stigende afgift på alle drivhusgasser. Ud fra en fagøkono-
misk betragtning vil det derfor være ønskeligt med et klart signal om, 
at der frem mod 2050 vil blive indført stigende afgifter på alle udled-
ninger af drivhusgasser fra Danmark. Det vil reducere usikkerheden 
om de fremtidige klimapolitiske rammer og dermed mindske risikoen 
for, at virksomheder, landmænd og bolig- og bilejere kommer til at 
foretage langsigtede investeringer, der fordyrer omstillingen til klima-
neutralitet i 2050. 
 
Regeringen fremlagde i oktober et klima- og luftudspil, Sammen om 
en grønnere fremtid, som blandt andet skal anvise vejen til at opfylde 
aftalen med EU om reduktion af drivhusgasudledningen fra den ikke-
kvoteomfattede del af økonomien i perioden 2021-30. Udspillet opstil-
ler en række klimamålsætninger, blandt andet vedrørende overgang 
til nulemissionsbiler. Der foreslås dog kun få konkrete tiltag i udspillet. 
 
Ifølge beregningerne i udspillet vil energiaftalen kun bidrage med få 
procent af det samlede, forventede reduktionsbehov i perioden 2021-
30, og de konkrete initiativer, der fremgår af klimaudspillet bidrager 
med 10-15 pct. Udover de konkrete initiativer lægger udspillet op til at 
anvende bidrag fra LULUCF-kreditter (CO2-optag i jorde mv.), som 
ventes opnået uden yderligere tiltag, samt bidrag fra annullering af 
CO2-kvoter på tilsammen omkring 60 pct. af reduktionsbehovet. Der 
udestår dermed fortsat et væsentligt reduktionsbehov. Regeringen 
lægger op til, at hovedparten heraf skal løses ved at indfri forskellige 
målsætninger på transportområdet om nulemissionskøretøjer. 
 
Der er i dag ikke nogen direkte regulering af landbrugets udledning af 
drivhusgasser – og det lægges der kun i meget begrænset omfang 
op til i udspillet. Derimod er der i dag betydelige afgifter på brændstof 
og biler. Analyserne i Økonomi og miljø 2018 peger på, at der er 
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samfundsøkonomisk set billige reduktioner i landbruget, mens det vil 
blive samfundsøkonomisk dyrere at opnå yderligere reduktioner fra 
personbiler. I udspillet er det valgt at prioritere en række tiltag og 
målsætninger vedrørende omstilling af transporten, hvilket gør mål-
opfyldelsen samfundsøkonomisk dyrere end nødvendigt. 
 
Regeringen lægger i klimaudspillet op til at benytte muligheden for at 
annullere CO2-kvoter til at opfylde en del af reduktionsmålet for den 
ikke-kvoteomfattede del af økonomien. Danmark bør bruge denne 
mulighed, hvis det er billigere end at mindske udledningen fra den 
ikke-kvoteomfattede del af økonomien. Det europæiske kvotesystem 
har været kritiseret, men som vist i Økonomi og miljø 2018 indebærer 
aftalen om kvotesystemet fra starten af 2018, at denne type af annul-
lering af kvoter effektivt reducerer kvoteudbuddet og dermed den 
samlede udledning af drivhusgasser i EU. 
 
Regeringens udspil omhandler ikke kun klima, men også luft-
forurening. En af de væsentlige kilder til luftforurening i Danmark er 
parti-kelforurening fra brændeovne. Det er derfor positivt, at regering-
en vil reducere forureningen fra denne kilde. I udspillet foreslås, dels 
at gamle brændeovne skal skrottes ved ejerskifte, dels et tilskud til at 
skrotte en gammel brændeovn. Forureningen fra brændeovne er 
værst fra gamle ovne og i tæt bymæssig bebyggelse, og reguleringen 
bør derfor målrettes byområder og gamle brændeovne. I Økonomi og 
miljø 2016 blev der foreslået en differentieret afgift på brændeovne 
og som et alternativ hertil et forbud mod gamle brændeovne. Analy-
sen viste samtidig, at den samfundsøkonomiske gevinst ved skrot-
ningsordninger er mindre. 
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KAPITEL II 
SKAT OG ARBEJDSUDBUD 
RESUME 

I dette kapitel præsenteres en ny analyse af, hvordan æn-
dringer i beskatningen af arbejdsindkomst påvirker beskæf-
tigedes valg af arbejdstid.  
 
Undersøgelsen finder en elasticitet i arbejdstiden med hen-
syn til marginalskatten på arbejdsindkomst på 0,10. Dette er 
i overensstemmelse med, hvad der traditionelt har været 
lagt til grund for konsekvensberegninger af eksempelvis de 
økonomiske ministerier. Undersøgelsen finder endvidere, at 
arbejdsudbudselasticiteten er størst for kvinder. 
 
Kapitlet illustrerer også, at der er betydelig usikkerhed for-
bundet med at opgøre effekterne af ændringer i beskatnin-
gen.  
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II.1 INDLEDNING 

Skatter på arbejdsindkomst tilvejebringer en væsentlig del af den 
offentlige sektors skatteindtægter og bidrager til at omfordele ind-
komst. Beskatningen reducerer imidlertid også gevinsten ved at del-
tage og yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet og forvrider derfor 
borgernes økonomiske dispositioner. Høje marginalskatter på ar-
bejdsindkomst begrænser eksempelvis tilskyndelsen til at arbejde en 
time ekstra, til at søge et bedre aflønnet job og til at vælge en lang 
uddannelse. Dermed trækker beskatning af arbejdsindkomst i retning 
af at reducere den samlede effektivitet og velstand i samfundet.  
 
Indretningen af arbejdsindkomstbeskatningen, herunder beskat-
ningsniveauet for forskellige indkomstgrupper, er derfor i høj grad et 
spørgsmål om at afveje fordelingshensyn overfor hensynet til vel-
stand. 
 
Størrelsen af skatteforvridningerne er ikke kun med til at afgøre, hvor 
store de samfundsøkonomiske omkostninger ved et skattesystem 
med høje marginalskatter på arbejdsindkomst er. De er også med til 
at bestemme, hvor stor en del af det umiddelbare tab i skatteindtæg-
ter ved en reduktion af skatten på arbejdsindkomst, der efterfølgende 
vender tilbage i form af offentlige skatteindtægter som følge af øget 
økonomisk aktivitet. Det er derfor af flere årsager vigtigt at have et 
troværdigt skøn for størrelsesordenen af skatteforvridningerne, og der 
er ofte fokus på dette i den økonomisk-politiske debat. 
 
Der er de senere år gennemført en række undersøgelser af, hvordan 
beskatning påvirker skatteydernes adfærd i forskellige dimensioner. 
Når det kommer til effekterne af ændringer i arbejdsindkomstskatter 
på de beskæftigedes valg af arbejdstid, er der imidlertid kun ganske 
få undersøgelser for Danmark. De få, der findes, baserer sig desuden 
på den observerede adfærd adskillige år tilbage. 
 
I dette kapitel præsenteres resultaterne fra en ny undersøgelse af 
konsekvenserne af ændringer i arbejdsindkomstbeskatningen på 
valget af arbejdstid. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med 
VIVE – Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og 
baserer sig på data for perioden 1997-2015. Resultaterne fra under-
søgelsen er overordnet i overensstemmelse med tidligere under-
søgelser for Danmark og med de antagelser om effekterne af beskat-
ning på arbejdstid som traditionelt har været lagt til grund for konse-
kvensberegninger i de økonomiske ministerier. I undersøgelsen fin-
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des, ligesom det er tilfældet i tidligere studier, større arbejdsudbuds-
effekter for kvinder end for mænd, om end forskellen ikke er statistisk 
signifikant. 
 
Dette kapitel skal ses i lyset af den aktuelle debat om regneprincip-
perne for effekterne af ændringer i den økonomiske politik, og i dette 
tilfælde helt konkret, hvilken effekt på arbejdsudbuddet, man bør 
lægge til grund ved ændringer i arbejdsindkomstbeskatningen. I ka-
pitlet illustreres det blandt andet, at der er væsentlig usikkerhed for-
bundet med vurderingen af disse effekter. 
 
De seneste årtiers skattereformer har bidraget til en betydelig reduk-
tion i marginalskatterne på arbejdsindkomst på tværs af forskellige 
indkomstniveauer, jf. figur II.1. Den empiriske undersøgelse, der 
præsenteres i kapitlet, er baseret på nogle af de ændringer i skatte-
systemet, der har fundet sted i denne periode. 
 

FIGUR II.1 UDVIKLINGEN I MARGINALSKATTER 

 
Marginalskatten for lønmodtagere er faldet på tværs af indkomstni-
veauer. 

 
 

Anm.: Indkomsten er opgjort som lønindkomst før arbejdsmarkedsbidrag 
for fuldtidsbeskæftigede på baggrund af registerdata. For 2018 an-
vendes en fremskrivning af indkomsten i 2016. Lav indkomst er de-
fineret som 67 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens høj indkomst 
er defineret som 67 pct. over gennemsnitsindkomsten. Se figur II.2 
og II.5 for en beskrivelse af de antagelser der ligger til grund. 

Kilde: Egne beregninger. 
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I kapitlet fokuseres på de isolerede konsekvenser af ændringer i 
beskatningen af arbejdsindkomst. Der tages således ikke højde for, 
at de offentlige udgifter, som skatteindtægterne anvendes til at finan-
siere, kan påvirke fordelingen af forbrugsmuligheder mellem borgerne 
ligesom der ikke tages højde for eventuelle afledte effekter af offentli-
ge udgifter på arbejdsudbud og produktivitet. 
 
Kapitlet fokuserer, som nævnt, på, hvordan beskatning af arbejdsind-
komst påvirker valget af arbejdstid. Det er imidlertid vigtigt at være 
opmærksom på, at skatteydere kan reagere på ændrede skatter på 
en række andre måder end via arbejdstiden. I afsnit II.2 diskuteres 
disse forskellige kanaler, og det diskuteres også, hvordan arbejdsind-
komstbeskatningen teoretisk påvirker borgernes velfærd. I afsnit II.3 
præsenteres hovedtrækkene af beskatningen af arbejdsindkomst i 
Danmark, og der gives en kort oversigt over de seneste 30 års skat-
tereformer. Afsnit II.4 giver et overblik over de eksisterende resultater 
fra den empiriske litteratur om, hvordan ændringer i beskatningen af 
arbejdsindkomst påvirker skatteydernes adfærd med særligt fokus på 
undersøgelser for Danmark. I afsnit II.5 præsenteres resultaterne fra 
den nye undersøgelse af skattesystemets indvirkning på valget af 
arbejdstid. I afsnit II.6 præsenteres konsekvenserne af forskellige 
typer af skatteændringer med udgangspunkt i resultaterne fra afsnit 
II.5, og disse sammenlignes med tilsvarende beregninger baseret på 
de antagelser de økonomiske ministerier lægger til grund. Fokus i 
afsnit II.6 er særligt på konsekvenserne for arbejdsudbuddet og de 
offentlige finanser. Endelig opsummeres der i afsnit II.7.  
 
 

II.2 CENTRALE BEGREBER OG 
SKATTERS VIRKNINGER 

Ændringer i beskatningen af arbejdsindkomst påvirker borgernes 
adfærd, de offentlige finanser og samfundets velfærd. Designet af et 
hensigtsmæssigt skattesystem vil i sidste ende skulle tage udgangs-
punkt i effekten på samfundets samlede velfærd. Denne dækker over 
påvirkningen af de enkelte borgeres velfærdsniveau og samfundets 
præferencer for fordeling. 
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EFFEKTER PÅ SAMFUNDETS VELFÆRD 

 
Effekterne af en ændring i skattesystemet på velstand (eksempelvis 
opgjort ved BNP) og offentlige finanser er relateret til effekterne på 
samfundets velfærd. Effekten på samfundets velfærd tager imidler-
tid højde for flere forhold end effekterne på velstanden.  
 
Eksempelvis vil en skatteændring, der resulterer i et øget arbejds-
udbud og beskæftigelse, forøge den samlede velstand, men samti-
dig vil husholdningernes forbrug af fritid blive reduceret. Effekten på 
den enkelte borgers og samfundets velfærdsniveau tager i dette til-
fælde højde for gevinsten i form af øget indtjening og materielt for-
brug såvel som for omkostningen i form af mindre fritid. 
 

 
I dette afsnit præsenteres først en række centrale skattemæssige 
begreber. Dernæst diskuteres det, hvordan ændringer i skattesyste-
met påvirker borgernes adfærd. Til sidst diskuteres det, hvordan de 
offentlige finanser og borgernes velfærd påvirkes af skatteændringer.  

ADFÆRDSEFFEKTER AF BESKATNING 

Skattesystemets indretning påvirker borgernes adfærd gennem en 
række kanaler. Inden disse kanaler beskrives nærmere, forklares 
først tre centrale skattemæssige begreber: marginalskat, gennem-
snitsskat og deltagelsesskat. 
 
Marginalskatten på arbejdsindkomst angiver populært sagt “skatten 
på den sidst tjente krone”. Marginalskattens niveau er relevant i for-
hold til en lang række beslutninger, herunder valg af arbejdstid, og 
den indsats, der gøres for at opnå en bedre aflønnet stilling. 
 
Gennemsnitsskatten betegner den samlede skattebetaling sat i for-
hold til den samlede indkomst. Gennemsnitsskatten kan eksempelvis 
bidrage til at bestemme valget af arbejdstid og bosætning. 
 
Deltagelsesskatten angiver den samlede skattebetaling, en person 
udenfor arbejdsmarkedet står overfor ved indtræden på arbejdsmar-
kedet, og er både et resultat af niveauet for indkomstoverførsler og 
niveauet for beskatning af arbejdsindkomst. Deltagelsesskatten er 
relevant for beslutninger om arbejdsmarkedsdeltagelse. 
 
De tre begreber er mere uddybende beskrevet i boks II.1. 
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BOKS II.1 CENTRALE SKATTEMÆSSIGE BEGREBER 

 
Marginalskat dækker over beskatningen af den ekstra skattebetaling, en skatteyder står over for, 
hvis indkomsten forøges en anelse. En skatteyder, der tjener en krone ekstra, og som eksempel-
vis skal betale 40 øre i skat heraf, har en marginalskat på 40 pct. 
 
Når man beregner marginalskatter, er det i nogle tilfælde relevant at tage højde for, hvordan ind-
komsten påvirker modtagelsen af offentlige ydelser. Gør man dette, er der tale om såkaldte sam-
mensatte skattesatser. Mister man eksempelvis retten til sociale ydelser svarende til 20 øre for 
hver krone, man tjener, oveni en direkte beskatning på 40 pct., er der tale om en sammensat be-
skatning på 60 pct. 
 
Gennemsnitsskatten dækker over den samlede skattebetaling, der er betalt i forhold til den sam-
lede indkomst og altså ikke bare skatten på den sidst tjente krone. Har skatteyderen eksempelvis 
en indkomst på 400.000 kr. før skat og får udbetalt 300.000 kr., er gennemsnitsskatten på 25 pct. 
 
Gennemsnitsskatten vil i praksis være mindre end marginalskatten. Dette skyldes blandt andet til-
stedeværelsen af personfradrag samt såkaldte progressionsgrænser, der betyder, at skatten på 
arbejdsindkomst er højere for den del af indkomsten, der overstiger et vist niveau (eksempelvis 
topskattegrænsen), jf. afsnit II.3. 
 
Deltagelsesskatten angiver den nettobetaling, der opstår, når en person indtræder på arbejdsmar-
kedet, og i den forbindelse helt eller delvist giver afkald på muligheden for at opnå indkomstover-
førsler. Deltagelsesskatten er dermed et resultat af både den samlede beskatning af arbejdsind-
komst og af niveauet samt aftrapningsreglerne for de indkomsterstattende overførsler. 
 

 
Beskatning af arbejdsindkomst kan, som nævnt, påvirke borgernes 
adfærd gennem flere kanaler. Et centralt mål for konsekvenserne af 
arbejdsindkomstbeskatning er effekten på skattepligtig arbejdsind-
komst. Overordnet kan der skelnes mellem tre forskellige kanaler, 
hvorigennem ændringer i skattesystemet kan påvirke den skattepligti-
ge arbejdsindkomst: arbejdstid, andelen af indkomsten, der beskattes 
og timelønnen. Disse tre kanaler diskuteres i det følgende. 
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EFFEKTER AF BESKATNING PÅ INDKOMSTEN 

 
Skattepligtig arbejdsindkomst ( ) kan skrives som: 
 = ℎ ∙ ∙ , 
 
hvor ℎ angiver arbejdsudbuddet opgjort i timer,  angiver den andel 
af den samlede arbejdsindkomst (såvel legal indkomst som ind-
komst fra sort arbejde), der reelt beskattes som arbejdsindkomst, og 

 angiver timelønnen. Ændringer i beskatningen af arbejdsindkomst 
kan potentielt påvirke alle tre størrelser (dvs. ℎ,  og ).  
 

 
Effekter på arbejdsudbuddet 
 
Beskatning af arbejdsindkomst kan påvirke arbejdsudbuddet via den 
intensive margin og via den ekstensive margin. Den intensive margin 
vedrører valget af arbejdstid, mens den ekstensive margin drejer sig 
om, hvorvidt man ønsker at deltage på arbejdsmarkedet eller ej. 
 
Beskatningen af arbejdsindkomst påvirker den enkelte beskæftigedes 
valg af arbejdstid på to forskellige måder. En lavere marginalskat på 
arbejdsindkomst (svarende til en højere marginal timeløn efter skat) 
vil på den ene side gøre det mere attraktivt at arbejde en time ekstra, 
fordi gevinsten herved forøges(og det derved bliver “dyrere” at holde 
fri). Det er substitutionseffekten, der trækker i retning af, at arbejds-
udbuddet forøges, når marginalskatten på arbejdsindkomst reduce-
res. Omvendt vil en højere efter-skat-timeløn gøre det muligt at opnå 
den samme efter-skat-indkomst med en kortere arbejdstid. Dette er 
den såkaldte indkomsteffekt, der trækker i retning af, at lavere ar-
bejdsindkomstskatter reducerer arbejdstiden. 
 
Nogle typer af skatteændringer vil primært påvirke arbejdsudbuddet 
via indkomsteffekten. Eksempelvis vil en forøgelse af personfradraget 
primært have en indkomsteffekt, fordi marginalskatten på arbejds-
indkomst ikke påvirkes.1 Omvendt vil en reduktion af topskattesatsen 
stor set ikke have nogen indkomsteffekt for de skatteydere, der befin-
der sig lige over topskattegrænsen, mens effekten vil blive vigtigere, 
jo mere skatteyderens indkomst ligger over topskattegrænsen. Gene-
relt vil skatteændringer påvirke arbejdsudbuddet via både indkomst- 
og substitutionseffekter, men det er forskelligt, i hvor høj grad de 

                                                           
1) Der kan dog være en gruppe af skatteydere der før forøgelsen har en indkomst over 

fradragsgrænsen og efter forøgelsen har en indkomst under fradragsgrænsen. 
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enkelte skatteændringer påvirker arbejdsudbuddet igennem disse to 
kanaler. For rene skatteomlægninger (dvs. ændringer af skatte-
systemet, der ikke påvirker det samlede skattetryk) kan der i et vist 
omfang ses bort fra indkomsteffekter, idet den samlede skattebyrde 
ikke påvirkes. Mere generelt er det et empirisk spørgsmål at afklare, 
hvorvidt substitutions- eller indkomsteffekten dominerer for en given 
skatteændring. 
 
Beskæftigede kan justere deres arbejdstid på flere måder. Dette 
behøver ikke nødvendigvis ske i form af ændringer i den aftalte, 
ugentlige arbejdstid i det aktuelle job. Det kan eksempelvis også 
afspejle overarbejde, afholdelse af ferie, selvbetalt orlov, bijob og at 
den enkelte søger over mod et andet job med en anden aftalt ar-
bejdstid. En del af ændringen i arbejdstiden kan være begrundet i 
forventningen om, at det kan påvirke indtjeningspotentialet på længe-
re sigt eksempelvis i form af forfremmelse eller lønstigninger, uden 
der sker en umiddelbar lønkompensation. 
 
Ændringer i skattesystemet kan udover ændringer i arbejdstiden også 
påvirke arbejdsudbuddet gennem beslutningen om at deltage på 
arbejdsmarkedet. Forskellen mellem den indkomst, der opnås uden-
for arbejdsmarkedet og efter-skat indkomsten som beskæftiget, bi-
drager til at bestemme, om den enkelte ønsker at deltage på ar-
bejdsmarkedet, og hvor intensivt vedkommendes jobsøgning er. 
Tilsvarende kan den gennemsnitlige beskatning af arbejdsindkomst i 
samspil med reglerne for pensionssystemet bidrage til at bestemme, 
hvor tidligt folk vælger at lade sig pensionere og dermed udtræder af 
arbejdsmarkedet. Disse arbejdsudbudsændringer betegnes som 
bevægelser langs den ekstensive margin. 
 
Mens bevægelser langs den intensive margin typisk vil føre til relativt 
begrænsede justeringer af arbejdstiden for den enkelte, vil bevægel-
ser langs den ekstensive margin typisk være forbundet med større 
ændringer i arbejdstiden. Dette skyldes, at der er faste omkostninger 
forbundet med at arbejde, eksempelvis i form af udgifter til transport 
og børnepasning ligesom det også kan være omkostningsfuldt for 
virksomheder hvis hver enkel medarbejder har en lav ugentlig ar-
bejdstid. Derfor vil personer, der vælger at indtræde på arbejdsmar-
kedet som konsekvens af en ændring i deltagelsesskatten, gå fra at 
have en arbejdstid på nul timer til en arbejdstid på et vist antal timer. 
 
Skatteændringer kan også påvirke arbejdsudbuddet via geografisk 
mobilitet. Skatterne kan således i sammenspil med det serviceniveau, 
den offentlige sektor stiller til rådighed for borgerne, påvirke beslut-
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ningen om, hvor personer vælger at bosætte sig og arbejde indenfor 
et land, ligesom det kan påvirke migration over landegrænser. 
 
Effekter på andelen af lønindkomst der beskattes 
 
Ændringer i skattesystemet kan også påvirke den andel af arbejds-
indkomsten, der beskattes samt hvor stor en andel, der beskattes 
som arbejdsindkomst. Dette er blandt andet et resultat af tilstede-
værelsen af ubeskattede frynsegoder, fradragsmuligheder i skatte-
systemet, udnyttelse af pensionssystemet, muligheder for at begå 
skatteunddragelse og, særligt for selvstændige, muligheder for skat-
teteknisk at konvertere arbejdsindkomst til kapitalindkomst.  
 
Eksempelvis vil en højere skat på arbejdsindkomst gøre det mere 
fordelagtigt at anvende fradragsmuligheder eller at omdanne arbejds-
indkomst til kapitalindkomst. Hvor kraftigt skattepligtig indkomst rea-
gerer på ændringer i skattesystemet er et resultat af indretningen af 
skattesystemet, herunder fradragsmuligheder og afgrænsningen af 
skattepligtig indkomst, samt hvor gode mulighederne er for at om-
danne én type indkomst til en anden. 
 
En højere marginalskat på arbejdsindkomst vil også øge tilskyndel-
sen til at foretage skatteunddragelse og andre typer skattesnyd, ek-
sempelvis ved at underrapportere indkomst og til at deltage i den 
sorte økonomi fremfor den hvide. Mulighederne for at foretage skatte-
unddragelse og straffen herved er dermed også med til at bestemme, 
hvor kraftigt skattepligtig indkomst reagerer på ændringer i skatte-
systemet. Eksempelvis kan en øget grad af tredjepartsindberetning, 
hvor arbejdsgivere, banker og pensionskasser indberetter beløb til 
skattevæsenet, bidrage til at reducere effekten på skattepligtig ind-
komst. 
 
Skattesystemets påvirkning af lønniveauet 
 
Der er en række måder, hvorpå beskatningen af arbejdsindkomst kan 
påvirke lønningerne og derigennem den skattepligtige indkomst.  
 
Først og fremmest vil ændringer i arbejdsindkomstbeskatningen 
påvirke de valg, den enkelte træffer, hvilket kan blive afspejlet i den 
enkeltes lønniveau. Dette kan eksempelvis dreje sig om valg af ud-
dannelsesniveau og -retning, efteruddannelse og den generelle ind-
sats, der lægges i arbejdet. En ændring i skattesystemet kan lige-
ledes påvirke den gevinst, den enkelte har ved at søge efter en bedre 
aflønnet stilling og dermed påvirke mobiliteten på arbejdsmarkedet. 
De nævnte forhold taler for, at lavere marginalskatter på arbejdsind-
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komst over tid vil resultere i højere lønninger på individniveau, fordi 
den enkeltes produktivitet forøges.  
 
I praksis kan lønninger dog afspejle andet end den enkeltes produkti-
vitet, eksempelvis på grund af forskellige typer af markedsfejl. Ek-
sempelvis kan lavere marginalskatter på arbejdsindkomst gøre det 
mere fordelagtigt for fagforeninger og for personer, der har en vis 
indflydelse på egen aflønning, at anvende ressourcer på at kæmpe 
for at forhandle højere lønninger hjem. Disse såkaldte rent seeking 
effekter betyder til forskel fra effekter via produktiviteten, at der an-
vendes ressourcer på aktiviteter, der ikke forøger den samlede ind-
komst i samfundet. Lavere marginalskatter på arbejdsindkomst kan 
ligeledes gøre det mere attraktivt for en arbejdsgiver at anvende 
lønstigninger til at motivere sine medarbejdere (dvs. anvende såkald-
te effektivitetslønninger). 
 
Endelig kan lønninger blive påvirket som følge af ligevægtsmekanis-
mer på arbejdsmarkedet. Sænkes marginalskatten, vil det trække i 
retning af en stigning i arbejdsudbuddet, hvilket på kort sigt reducerer 
lønnen, fordi der bliver mindre knaphed på arbejdskraft. På længere 
sigt kan denne effekt imidlertid blive neutraliseret som følge af, at den 
øgede beskæftigelse ledsages af øgede investeringer i fysisk kapital, 
hvilket helt eller delvist vil modvirke tendensen til lavere lønninger. 

PÅVIRKNINGEN AF DE OFFENTLIGE FINANSER OG 
VELFÆRDSEFFEKTER AF BESKATNING 

En ændring i arbejdsindkomstbeskatningen vil påvirke skatteindtæg-
terne på to måder. Først og fremmest vil der være en direkte, rent 
mekanisk effekt på skatteprovenuet. Eksempelvis vil en forøgelse af 
skatten på arbejdsindkomst øge skatteindtægterne for en given før-
skat arbejdsindkomst. 2 Skatteændringen vil imidlertid også påvirke 
skatteydernes adfærd, eksempelvis via tilskyndelsen til at arbejde og 
tjene indkomst, og dermed den indkomst der kan beskattes. Effekten 
på skatteprovenuet som følge af ændret adfærd blandt skatteyderne 
betegnes den adfærdsdrevne provenueffekt. 
 

                                                           
2)  Som beskrevet i afsnit II.6, medregnes den såkaldte tilbageløbseffekt ofte i det 

mekaniske provenu. Tilbageløbseffekten dækker over, at det private forbrug og der-
med statens indtægter fra moms og afgifter kan antages at blive påvirket, når den di-
sponible indkomst ændres som følge af en skatteændring. 
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Typisk vil den adfærdsdrevne provenueffekt ved en skatteændring 
delvist opveje den mekaniske provenueffekt. Selvfinansieringsgraden 
opgøres typisk som forholdet mellem den adfærdsdrevne provenuef-
fekt og den mekaniske provenueffekt. Jo højere selvfinansierings-
graden er, desto mindre vil det samlede provenutab ved en skatte-
lettelse være og desto mindre vil provenugevinsten ved en skatte-
stigning være. I særlige tilfælde kan den adfærdsdrevne provenu-
effekt overstige den mekaniske, hvorved selvfinansieringsgraden 
overstiger 100 pct. 
 
For samfundet som helhed, dvs. når der ses på skatteyderne og den 
offentlige sektor under ét, vil der gælde, at den mekaniske provenu-
effekt blot repræsenterer en omfordeling af ressourcer mellem skatte-
ydere og den offentlige sektor, jf. boks II.2. Adfærdseffekten, der 
følger af en skattestigning, repræsenterer derimod en reel reduktion i 
den samlede mængde af ressourcer, der er til rådighed i samfundet. 
Dette ressourcetab betegnes som effektivitetstabet eller dødvægts-
tabet ved beskatning. Effektivitetstabet ved beskatning er derfor un-
der visse antagelser snævert knyttet til den adfærdsdrevne provenu-
effekt og dermed også til selvfinansieringsgraden ved en skatteæn-
dring, jf. Kleven og Kreiner (2006). Selvfinansieringsgraden er derfor 
ikke kun interessant ud fra hensynet til de offentlige finanser.  
 

EFFEKTIVITETSTABET VED BESKATNING 

 
Effektivitetstabet ved beskatning opgøres ofte ved at sammenligne 
adfærdseffekterne ved en skattestigning med de tilsvarende ad-
færdseffekter, hvis det samme skatteprovenu i stedet var blevet til-
vejebragt ved en lump sum-skat, dvs. en skat der udgør et fast be-
løb og derfor er uafhængig af den enkelte skatteyders adfærd.  
 
En lump sum-skat vil pr. konstruktion ikke direkte påvirke gevinsten 
ved at arbejde (dvs. lønnen efter skat). En lump sum-skat vil imidler-
tid påvirke arbejdsudbuddet via indkomsteffekten. Denne betragtes 
ikke som en del af effektivitetstabet fordi den netop modsvarer den 
indkomstændring, den betragtede skatteændring giver anledning til. 
Effektivitetstabet ved beskatning opgøres derfor udelukkende ud fra 
substitutionseffekten. 
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BOKS II.2 ADFÆRDSÆNDRINGER OG VELFÆRDSEFFEKTER 

 
Under visse forudsætninger vil der gælde, at den enkelte skatteyders tab af velfærd (opgjort i kro-
ner og øre) ved en stigning i en skattesats svarer til den stigning i skattebetalingen vedkommende 
rent mekanisk påføres, jf. Piketty og Saez (2012). Dette skyldes, at den enkelte skatteyder inden 
skatteændringen må antages at have valgt sin arbejdsindsats, således at gevinsten ved at yde en 
ekstra indsats præcist modsvarer omkostningen herved (hvis dette ikke var tilfældet kunne skatte-
yderen vælge et mere hensigtsmæssigt indsatsniveau). Derfor vil skatteyderens velfærdsniveau 
ikke blive påvirket af, at en skatteændring får vedkommende til at ændre sin adfærd.  
 
Eksempelvis vil de afledte adfærdsændringer ved en mindre skattelettelse, der får folk til at arbej-
de mere, ikke påvirke den enkeltes nytteniveau. Den indkomstfremgang der opnås som følge af 
en højere arbejdstid vil netop modsvares af værdien af det tab af fritid, man vil opleve. Tilbage står 
derfor, at det kun er den mekaniske ændring i skattebetalingen som den enkelte oplever, der vil 
påvirke dennes velfærdsniveau.  
 

 
De økonomiske ministerier lægger i sine regneprincipper til grund, at 
selvfinansieringsgraden ved en skatteændring opgøres ud fra effek-
ten på arbejdsudbuddet. Dette har formandskabet også lagt til grund 
ved flere lejligheder. Effekterne på arbejdsudbuddet opfanger imidler-
tid ikke alle de effekter, der er relevante for at opgøre effekterne på 
de offentlige skatteindtægter og de offentlige finanser.  
 
Effekterne på skattepligtig indkomst opfanger som tidligere nævnt 
flere effekter af ændret beskatning end ændringer i arbejdsudbuddet. 
Det kan tale for, at selvfinansieringsgraden bør opgøres på baggrund 
af effekten på skattepligtig indkomst snarere end effekten på arbejds-
udbuddet. Hvis effekten på skattepligtig arbejdsindkomst eksempelvis 
i tillæg til effekter på arbejdsudbuddet afspejler effekter på skatte-
unddragelse og ændringer i omfanget af sort arbejde, trækker dette i 
retning af, at selvfinansieringsgrader opgjort ud fra skattepligtig ar-
bejdsindkomst er mere retvisende end selvfinansieringsgrader opgjort 
ud fra de rene arbejdsudbudseffekter. 
 
Der kan imidlertid være forskellige situationer, hvor selvfinansierings-
graden kan blive overvurderet, hvis den opgøres ud fra den fulde 
effekt på skattepligtig indkomst. Det er eksempelvis tilfældet, hvis 
effekten på skattepligtig arbejdsindkomst delvist er drevet af, at skat-
teyderne som reaktion på ændret beskatning vælger at flytte ind-
komst mellem forskellige skattebaser og den indkomsttype, der over-
flyttes til eller fra, også bliver beskattet. Selvstændige har eksempel-
vis en vis mulighed for at konvertere arbejdsindkomst til kapitalind-
komst ligesom nogle skatteydere har mulighed for at flytte indkomst 
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over tid. I disse tilfælde vil der være en anden type skatteindtægt, der 
delvist vil afbøde den oprindelige provenueffekt. Ligeledes kan selvfi-
nansieringsgraden blive overvurderet hvis effekten på skattepligtig 
indkomst delvist er drevet af rent seeking for en given gruppe af skat-
teydere, jf. Piketty mfl. (2015). Dette skyldes, at effekten af en ændret 
beskatning i dette tilfælde til dels sker ved at den eksisterende ind-
komst omfordeles uden der samlet skabes en højere indkomst. 
 
Der er også andre årsager til, at det ikke er den fulde effekt på skat-
tepligtig arbejdsindkomst, der er relevant for at opgøre selvfinansie-
ringsgraden ved en skatteændring. Blandt andet er det ikke oplagt, 
hvordan den del af effekten, der skyldes ændret timeløn som følge af 
produktivitetseffekter, påvirker de offentlige finanser, da den offentlige 
udgiftsside også kan blive påvirket. Normalt vil holdbarheden af de 
offentlige finanser ikke blive forbedret som følge af en højere produk-
tivitetsvækst fordi de offentlige udgifter antages at blive forøget paral-
lelt med skatteindtægterne, jf. eksempelvis De Økonomiske Råds 
formandskab (2016). Dette skyldes særligt to forhold. 
 
I Danmark har der indbygget i satsreguleringssystemet været en 
politisk tradition for at lade indkomstoverførslerne følge den generelle 
lønudvikling. Højere produktivitet vil derfor via højere timelønninger 
medføre højere udgifter til dagpenge, kontanthjælp, folkepension mv. 
som konsekvens af satsreguleringssystemet. 
 
En skatteændring, der øger produktiviteten i både den private og den 
offentlige sektor, kan på lang sigt forventes at give sig udslag i højere 
lønninger i begge sektorer. Den højere produktivitet muliggør, at det 
samme offentlige serviceniveau kan tilbydes med færre offentligt 
ansatte. Såfremt produktivitetsstigningen giver anledning til service-
forbedringer – og ikke personalereduktion – vil de tilhørende lønstig-
ninger forøge de offentlige udgifter. Om der er et gennemslag fra den 
øgede produktivitet på de offentlige udgifter afhænger derfor af de 
politiske prioriteringer. 
 
Hvis skatteændringen alene får ansatte i den private sektor til at øge 
deres arbejdsintensitet og arbejde mere effektivt, er det ikke oplagt, 
at dette vil give sig udslag i højere lønninger i den offentlige sektor på 
lang sigt. Det er naturligt at forvente, at fri mobilitet og konkurrence 
på arbejdsmarkedet sikrer, at nytteniveauet for en ansat i den offent-
lige sektor på længere sigt følger nytteniveauet for en ansat i den 
private sektor. Den øgede arbejdsintensitet for en ansat i den private 
sektor vil typisk medføre et nyttetab, der modsvarer den højere løn. 
En adfærdsændring blandt ansatte i den private sektor som følge af 
en skatteændring vil derfor ikke nødvendigvis give sig udslag i æn-
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dringer i skatteyderens velfærdsniveau.3 Det er derfor ikke givet, at 
der i dette tilfælde er en afsmittende effekt på lønningerne i den of-
fentlige sektor, og det er derfor ikke oplagt, at der er fuldt gennemslag 
fra højere private lønninger på de offentlige udgifter, jf. Kreiner og 
Whitta-Jacobsen (2014).  
 
Der er derfor både argumenter for at opgøre selvfinansieringsgraden 
ud fra effekten på skattepligtig indkomst og for at opgøre den ud fra 
effekten på arbejdsudbuddet. Det kan medføre en undervurdering af 
selvfinansieringsgraden at opgøre denne ud fra effekterne på ar-
bejdsudbuddet, mens det omvendt kan medføre en overvurdering, 
hvis den opgøres ud fra effekten på skattepligtig indkomst. I Danmark 
har der været en tradition for, at opgøre selvfinansieringsgrader ud 
fra arbejdsudbudseffekterne, og det er også denne tilgang, der an-
vendes i afsnit II.6.  
 
 

II.3 BESKATNINGEN AF 
LØNINDKOMST I DANMARK 

I dette afsnit beskrives hovedtrækkene af beskatningen af lønind-
komst i Danmark, og der gives et overblik over de seneste 30 års 
skattereformer. 

HOVEDTRÆK AF DEN AKTUELLE BESKATNING 

Lønindkomst beskattes gennem seks forskellige skatter, jf. boks II.3: 
arbejdsmarkedsbidrag, bundskat, kommuneskat, kirkeskat, sund-
hedsbidrag og topskat. Arbejdsmarkedsbidraget er en skat på hele 
lønindkomsten før fradrag. For lønindkomster under personfradraget 
betales der således kun arbejdsmarkedsbidrag. Bundskat betales af 
indkomsten over personfradraget. Kommuneskat, sundhedsbidrag og 
kirkeskat betales af den indkomst, der overstiger personfradraget 
samt ligningsmæssige fradrag (såsom bidrag til a-kasse og fagfor-
ening). Endelig betales topskatten af den del af indkomsten, der 
overstiger topskattegrænsen.4 
                                                           
3) Denne pointe er uddybet i boks II.2. 

4) Bundskat, topskat, kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag betales af indkomst 
efter fraregning af arbejdsmarkedsbidraget. Overførselsindkomster beskattes på 
samme måde som lønindkomst bortset fra, at de er undtaget arbejdsmarkedsbidrag. 
Der betales heller ikke arbejdsmarkedsbidrag af kapitalindkomst. 
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BOKS II.3 BESKATNING AF LØNINDKOMST  

 
Beskatningen af lønindkomst i Danmark vedrører seks forskellige skatter: 1) Arbejdsmarkeds-
bidrag, 2) bundskat, 3) kommuneskat, 4) kirkeskat, 5) sundhedsbidrag og 6) topskat. 
 

FIGUR A SKATTESATSER OG BELØBSGRÆNSER 

 
 

Anm.: Der er taget udgangspunkt i de gennemsnitlige kommune- og kirkeskattesatser. 
 

1) Arbejdsmarkedsbidrag opgøres som 8 pct. af bruttolønindkomsten, dvs. lønindkomst før lig-
ningsmæssige fradrag. Der betales således arbejdsmarkedsbidrag af hele lønindkomsten, mens 
der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af indkomstoverførsler.  
 
2) og 6) Bundskat og topskat opgøres begge ud fra personlig indkomst, dvs. lønindkomst efter be-
talt arbejdsmarkedsbidrag tillagt eventuelle indkomstoverførsler, og tillagt eventuel positiv netto-
kapitalindkomst. I 2018 udgør bund- og topskatteprocenten hhv. 11 pct. og. 15 pct. jf. figur A. 
Bundskat beregnes kun ud fra den del af personlig indkomst, der overstiger personfradraget (i 
2018 på 46.000 kr.), mens eventuel topskattebetaling opgøres som den del af personlig indkomst, 
der overstiger topskattegrænsen (i 2018 på 498.900 kr.). 
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BOKS II.3 BESKATNING AF LØNINDKOMST, FORTSAT 

 
3), 4) og 5) Kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag beregnes ud fra skattepligtig indkomst, 
der opgøres som personlig indkomst fratrukket beskæftigelsesfradraget (i 2018 svarende til 9,5 
pct. dog med et maksimalt fradrag på 34.300 kr.), jobfradraget (i 2018 svarende til 2,5 pct. af skat-
tepligtig indkomst over 187.500 kr. dog med et maksimalt fradrag på 1.400 kr.) samt øvrige lig-
ningsmæssige fradrag (eksempelvis befordringsfradrag og fradrag for a-kassemedlemskab) og til-
lagt nettokapitalindkomst. Rentefradragets skatteværdi er derfor bestemt ud fra skattesatserne for 
kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidraget. 
 
Kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag beregnes ud fra den del af skattepligtig indkomst, der 
overstiger personfradraget. I 2018 er den gennemsnitlige kommuneskattesats på 24,9 pct., kirke-
skattesatsen på 0,7 pct., sundhedsbidraget på 1,0 pct. 
 
Lønindkomstbeskatningen er underlagt det skrå skatteloft, der betyder, at summen af kommune-
skatteprocenten, bundskatteprocenten, sundhedsbidrag og topskattesatsen ikke må overstige et 
vist niveau. Såfremt dette er tilfældet, beregnes et nedslag i topskattebetalingen, der kompenserer 
for forskellen. I 2018 er det skrå skatteloft på 52 pct. Det betyder, at en topskatteyder, som er 
medlem af folkekirken, og for hvem det skrå skatteloft binder, står overfor en marginalskat på:  
 0,08 + (1 − 0,08) ∙ (0,52 + 0,007) = 0,565 = 56,5	pct., 
 
idet 0,52 angiver det skrå skatteloft (på 52 pct.), 0,08 angiver arbejdsmarkedsbidraget på (8 pct.) 
og 0,007 angiver kirkeskatteprocenten (på 0,7 pct.). 
 
For ægtefæller gælder det som udgangspunkt, at hver ægtefælle beskattes på grundlag af sin 
egen indkomst. Der er dog en række områder, hvor sambeskatning gør sig gældende, eksempel-
vis for kapitalindkomst, hvor beregningen af positiv kapitalindkomst beregnes samlet for ægtefæl-
ler. 
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Beskatningen af lønindkomst skal ses i sammenhæng med forskelli-
ge fradrag, herunder beskæftigelsesfradraget, jobfradraget og rente-
fradraget. Disse reducerer det beskatningsgrundlag, der ligger til 
grund for opgørelsen af kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat. 
Beskæftigelses- og jobfradraget opgøres ud fra skatteyderens løn-
indkomst op til et vist niveau. De reducerer derfor marginalskatten på 
lønindkomst for de skatteydere, der betaler kommuneskat og sund-
hedsbidrag, men som ikke opnår de fulde beskæftigelses- og jobfra-
drag. Rentefradraget indebærer et fradrag for de renteudgifter, der 
afholdes, og reducerer gennemsnitsskatten for de skatteydere, der 
betaler kommuneskat og sundhedsbidrag. 
 
En yderligere dimension i beskatningen af lønindkomsten er det så-
kaldte skrå skatteloft. Det skrå skatteloft udgør en øvre grænse for, 
hvor høj beskatningen af de højeste indkomster kan være. 5 Såfremt 
denne overstiger et vist niveau, beregnes således et nedslag i tops-
kattesatsen. 
 
Indretningen af skattesystemet indebærer, at skatteydere, der har en 
indkomst, hvor de betaler bundskat, kommuneskat og sundhedsbi-
drag, men ikke opnår det fulde beskæftigelsesfradrag, står overfor en 
marginalskat på omkring 40 pct., jf. figur II.2.6 Marginalskatten er en 
anelse højere for de personer, som har en indkomst, der udløser det 
fulde beskæftigelsesfradrag. Topskatteydere står overfor en margi-
nalskat på omkring 56 pct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5) Summen af kommuneskat, sundhedsbidrag, bundskat og topskat kan således ikke 

være højere end det skrå skatteloft. 

6) Der er en vis variation mellem skatteydere på grund af forskelle på kommuneskat og 
kirkeskat. 
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FIGUR II.2 MARGINALSKAT PÅ ARBEJDSINDKOMST 

 
Marginalskatten på arbejdsindkomst på forskellige indkomstniveau-
er (i 1.000 kr.) 
 

 
 

Anm.: I figuren er der taget udgangspunkt i 2018-reglerne. Det er antaget, 
at skatteyderen er enlig og uden børn, hverken har kapitalindkomst 
eller anden indkomst, ikke har nogen pensionsindbetalinger eller ak-
tieindkomst og har ligningsmæssige fradrag på 12.500 kr. Bemærk, 
at x-aksen er opgjort som lønindkomst før arbejdsmarkedsbidrag. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

VÆSENTLIGE ÆNDRINGER DE SENESTE 30 ÅR 

Der er sket en række betydelige ændringer af arbejdsindkomstbe-
skatningen siden 1987, jf. boks II.4. Nogle af de vigtigste er: 
 

• Opdeling af skattegrundlaget i arbejdsindkomst henholdsvis 
kapitalindkomst i forbindelse med 1987-reformen 

• Indførelse af arbejdsmarkedsbidraget i 1994 
• Indførelse af beskæftigelsesfradraget i 2004 og gentagne 

forhøjelser samt indførelse af jobfradrag i 2018 
• Afskaffelse af 6 pct.skat og dens efterfølger i form af mel-

lemskatten i 2010 
• Forhøjelser af topskattegrænsen 
• Generel udvidelse af skattebasen, blandt andet i form af re-

duktion i fradrag 
• Løbende reduktion af rentefradragets skatteværdi 
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Dertil kommer, at der er sket en række ændringer af skattesatser og 
beløbsgrænser. I det følgende illustreres konsekvenserne for beskat-
ningen af arbejdsindkomst af disse ændringer. En del af disse æn-
dringer har været begrundet i ønsket om at reducere skatterne på 
arbejdsindkomst og styrke incitamenterne til at arbejde.  
 
En af de væsentligste konsekvenser af de seneste tredive års skatte-
reformer er, at der er sket en generel reduktion af marginalskatterne 
på arbejdsindkomst. Med 1987-reformen blev marginalskatten på 
arbejdsindkomst for topskatteydere eksempelvis reduceret med 5 pct. 
fra et udgangspunkt på 73 pct. I den efterfølgende periode er denne 
blevet reduceret yderligere med omkring 13 pct.point, jf. figur II.3. Det 
er især skatteomlægningen i 1994 (med en gradvis reduktion over 
perioden 1994-98) og afskaffelsen af mellemskatten i forbindelse 
med skattereformen i 2010, der har bidraget til dette. I perioden siden 
1987 er bundskattesatsen reduceret med ca. 10 pct.point fra et ni-
veau på 50 pct., blandt andet som et resultat af skattereformerne i 
1993 og 2004, herunder indførelsen af beskæftigelsesfradraget. 
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BOKS II.4 DE SENESTE 30 ÅRS ARBEJDSINDKOMSTSKATTEREFORMER 

 
Skattereformen i 1987 indebar betydelige ændringer af skattesystemet. En helt fundamental 
ændring bestod i introduktionen af dual beskatning af arbejds- og kapitalindkomst, hvilket in-
debar separat arbejds- og kapitalindkomstbeskatning. Topskatten på arbejdsindkomst blev 
desuden reduceret og den maksimale skatteværdi af rentefradraget blev beskåret fra 73 pct. til 
50 pct., ligesom der skete en reduktion i skatteværdien af ligningsmæssige fradrag. 
 
Med skatteomlægningen i 1994 indførtes arbejdsmarkedsbidraget, og der skete desuden en 
yderligere reduktion i skatteværdien af rentefradraget. Desuden blev den hidtidige 22 pct.-skat 
erstattet af bundskatten. Ligeledes blev det besluttet at erstatte 6 pct.skatten med mellemskat-
ten: Endvidere blev det besluttet at reducere topskattesatsen gradvist over perioden 1994-98, 
ligesom der skete en bruttoficering af overførselsindkomster (dvs. at disse blev skattepligtige).  
 
Med Pinsepakken i 1999 skete der blandt andet en ændring af grundlaget for beregningen af 
bundskat, således at ligningsmæssige fradrag ikke længere indgik i beregningsgrundlaget. 
Dette medførte blandt andet en yderligere reduktion i skatteværdien af rentefradraget. Derud-
over indeholdt reformen også en forhøjelse af mellemskattegrænsen og en mindre forøgelse 
af topskattesatsen. 
 
Skattereformen i 2003 indeholdt blandt andet indførelsen af beskæftigelsesfradraget og en 
forhøjelse af mellemskattegrænsen. Oprindeligt var det planen, at reformen skulle indføres 
gradvist over perioden 2004-07, men i 2004 blev det besluttet at fremrykke lempelserne til det 
dette år. 
 
Med skattereformen i 2007 lempedes skatten på arbejdsindkomst henover årene 2008-09. 
Lempelserne bestod blandt andet af forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, forhøjelse af mel-
lemskattegrænsen, så den fra 2009 kom til at være sammenfaldende med topskattegrænsen, 
og forøgelse af personfradraget. Sundhedsbidraget, der delvist skulle afløse amtsskatten, blev 
også indført. 
 
Skattereformen i 2009 indeholdt en lang række justeringer med gradvis indfasning begynden-
de i 2010, herunder ophævelse af mellemskat fra og med 2010, nedsættelse af bundskat, fast-
frysning af beløbsgrænser, indførsel af grøn check og forøgelse af såvel person- som beskæf-
tigelsesfradraget. Derudover blev topskattegrænsen forhøjet, og skatteloftet blev sænket.  
 
Skattereformen i 2012 indebar en yderligere forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og indførel-
sen af et særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Desuden blev det besluttet, at 
topskattegrænsen løbende forhøjes frem mod 2023.  
 
Skattereformen i 2018 indeholdt blandt andet indførelsen af et jobfradrag og et pensionsfra-
drag samt en mindre reduktion af bundskatten. 
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FIGUR II.3 MARGINALSKAT 

 
Udvikling i marginalskatter, opdelt på skattetrin. 

 
 

Anm.: Figuren viser gennemsnittet af de faktiske marginalskatter, bortset 
fra den stiplede kurve, der viser den beregnede marginalskat for en 
skatteyder for hvem det skrå skatteloft binder. Frem til 1994 dækker 
den viste marginalskat for bundskat over 22.pct-skatten. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af skattemodellen TAXSIM, jf. Kle-
ven og Schultz (2014). 

 
 
Det er ikke kun skattesatserne på de enkelte indkomsttrin, der er 
blevet ændret i forbindelse med de forskellige reformer, men også 
grænserne for, hvornår der betales mellemskat henholdsvis topskat. 
Mellemskattegrænsen blev blandt andet hævet i forbindelse med 
skattereformerne i 2003 og 2007, og fra 2009 blev mellemskatte-
grænsen sammenfaldende med topskattegrænsen, jf. figur II.4. 
Topskattegrænsen opgjort i reale termer faldt igennem en længere 
periode, som følge af at den lå nogenlunde konstant opgjort i nomi-
nelle termer. I 2009 var topskattegrænsen relativt til lønnen for en 
industriarbejder faldet med knap 25 pct. siden 1987. Den blev imidler-
tid hævet i forbindelse med 2010-reformen, og det blev i forbindelse 
med 2012-skattereformen vedtaget, at grænsen hæves løbende frem 
mod 2023.  
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FIGUR II.4 GRÆNSERNE FOR MELLEM- OG TOPSKAT  

 

 
Anm.: Figuren viser beløbsgrænserne i årets priser deflateret med lønnen 

for en industriarbejder. Lønnen er indekseret med 2018-niveau. Mel-
lemskatten blev udfaset i 2010.  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
Konsekvensen af sats- og beløbsgrænseændringerne er, at margi-
nalskatterne på arbejdsindkomst er reduceret betydeligt, jf. figur II.5. 
Eksempelvis er marginalskatten reduceret med 11 pct.point siden 
1994 for indkomster, der ligger 67 pct. over den gennemsnitlige ind-
komst. Marginalskatten er i samme periode reduceret en anelse mere 
for arbejdsindkomster svarende til gennemsnitsindkomsten og for 
arbejdsindkomster svarende til 67 pct. af gennemsnitsindkomsten. 
Dette skyldes af, at skatteydere på disse indkomstniveauer over tid er 
gået fra at betale mellemskat til at betale bundskat samt reduktioner-
ne i bundskattesatsen. 
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FIGUR II.5 MARGINALSKAT 

 
Udvikling i marginalskatter, opdelt på indkomstintervaller. 

 
 

Anm.: Gennemsnitsindkomsten er opgjort for fuldtidsbeskæftigede på bag-
grund af registerdata. Gennemsnitsindkomsten for 2018 angiver en 
fremskrivning af denne i 2016. Lav indkomst er defineret som 67 pct. 
af gennemsnitsindkomsten, mens høj indkomst er defineret som 67 
pct. over gennemsnitsindkomsten. Der er gjort samme antagelser 
som i figur II.2. Skatteydere med lav indkomst betaler mellemskat i 
1994 og bundskat i 2006 og 2018. Skatteydere med en gennem-
snitsindkomst betaler mellemskat og 6 pct.skat i 1994, mellemskat i 
2006 og bundskat i 2018. Skatteydere med høj indkomst betaler 
topskat i alle år.  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
Ændringerne af beløbsgrænserne har påvirket fordelingen af skatte-
ydere på de forskellige skattekategorier, jf. figur II.6. Andelen af skat-
tebetalere, der kun betaler bundskat, er eksempelvis steget betydeligt 
over tid. Fjernelsen af mellemskatten i 2009 betød isoleret set, at 
omkring 10 pct. af skatteyderne overgik fra at betale mellemskat til 
kun at betale bundskat. Andelen af skatteyderne, der betaler topskat, 
steg frem mod 2009, som følge af den reale udhuling af topskatte-
grænsen. Siden da er andelen imidlertid faldet som konsekvens af 
forøgelserne af topskattegrænsen. 
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FIGUR II.6 FORDELING AF SKATTEBETALERE  

 

 
 

Anm.: Figuren viser andele af skatteydere på de forskellige skattetrin. An-
delene er beregnet med udgangspunkt i det samlede antal bund-, 
mellem- og topskatteydere og personer, der kun betaler arbejds-
markedsbidrag. Andelen, der kun betaler arbejdsmarkedsbidrag er 
ikke vist i figuren, og derfor summerer andelene ikke til 100 pct. En 
person tæller kun med én gang. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund skattemodellen TAXSIM, jf. Kleven 
og Schultz (2014). 

 
 
De gennemførte skattereformer har bidraget til, at gennemsnitsskat-
ten er reduceret over tid for de fleste indkomstniveauer, jf. figur II.7. 
Gennemsnitsskatten er faldet mest for de høje indkomster, mens der 
for lave indkomster er sket en stigning i gennemsnitsskatten blandt 
andet som konsekvens af stigningen i arbejdsmarkedsbidraget frem 
til 1997. Samlet set har skattereformerne således reduceret skatte-
systemets progressivitet. 
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FIGUR II.7 GENNEMSNITSSKAT 

 
Gennemsnitsskatten er reduceret over tiden. 
 

 
Anm.: Gennemsnitsskat er opgjort som samlede skattebetaling (arbejds-

markedsbidrag, kommune, amts-- og kirkeskat, sundhedsbidrag, 
bundskat, 6-pct.-skat, mellem- og topskat) relativt til lønindkomsten 
før arbejdsmarkedsbidrag. Ovenstående figur tager afsæt i en sim-
plificeret typeberegning, jf. anmærkning til figur II.2. Beregningerne i 
2006 tager højde for beskæftigelsesfradraget, mens 2018-
beregningerne tager højde for beskæftigelses- og jobfradraget.  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 

II.4 EMPIRISKE UNDERSØGELSER 

Dette afsnit giver en oversigt over resultaterne af nyere undersøgel-
ser vedrørende effekterne af ændringer i arbejdsindkomstbeskatnin-
gen. Første del af afsnittet har fokus på undersøgelser for Danmark, 
mens der i anden halvdel præsenteres nogle af hovedkonklusionerne 
fra internationale studier. I undersøgelserne opgøres typisk arbejds-
udbudselasticiteten eller elasticiteten med hensyn til skattepligtig 
indkomst, jf. boks II.5. 
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BOKS II.5 CENTRALE ELASTICITETSBEGREBER 

 
Arbejdsudbudselasticiteten med hensyn til timelønnen efter skat angiver hvor mange pct. time-
arbejdsudbuddet ændrer sig, når timelønnen efter skat forøges med 1 pct.  
 
Tilsvarende angiver elasticiteten i skattepligtig indkomst med hensyn til marginalskatten, hvor 
mange pct. skattepligtig indkomst påvirkes, når marginalskatten reduceres, sådan at 1 −marginalskatten forøges med 1 pct. 
 
For både arbejdsudbud og skattepligtig indkomst kan skelnes mellem kompenserede og ukom-
penserede elasticiteter. Den kompenserede elasticitet afspejler den rene substitutionseffekt, mens 
den ukompenserede elasticitet både opfanger substitutions- og indkomsteffekter. Generelt estime-
rer nyere studier relativt små indkomsteffekter. 
 
Der er ikke nogen generel definition af elasticiteten langs den ekstensive margin. De fleste under-
søgelser anvender enten den procentvise ændring i sandsynligheden for at være i beskæftigelse 
for den betragtede gruppe eller den procentvise ændring i antallet af beskæftigede ved en for-
øgelse af forskelsbeløbet eller kompensationsgraden på 1 pct. Forskelsbeløbet angiver forskellen 
mellem at være beskæftigelse og uden for arbejdsmarkedet, og kompensationsgraden angiver 
denne relativt til indkomsten ved deltagelse på arbejdsmarkedet.  
 

UNDERSØGELSER FOR DANMARK 

Effekter på arbejdstid 
 
I Frederiksen mfl. (2008) er sammenhængen mellem beskatning af 
arbejdsindkomst og valget af arbejdstid undersøgt.7 Undersøgelsen 
fokuserer på, hvordan lønmodtagere kan justere deres arbejdstid, 
blandt andet ved at til- eller fravælge bijob og overarbejde. Udgangs-
punktet for undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse fra 1996. 
Der er således ikke tale om, at undersøgelsen anvender konkrete 
ændringer i skattesystemet til at identificere arbejdsudbudseffekterne. 
Istedet anvendes information om forskellige skatteyderes indberette-
de ugentlige arbejdstid.8 
 

                                                           
7) Denne undersøgelse ligger til grund for Finansministeriets regneprincipper, jf. Fi-

nansministeriet (2012). 

8) I undersøgelsen anvendes den enkeltes oplyste normale arbejdstid i hovedbeskæfti-
gelsen samt i eventuelt bijob og eventuel overarbejde i ugen før interviewet. 
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Frederiksen mfl. (2008) finder forskellige elasticiteter alt efter, hvor-
dan den empiriske model præcist specificeres. For den specifikation, 
hvor der tages højde for flest forhold og tillades størst fleksibilitet 
finder undersøgelsen en ukompenseret (og kompenseret) timeelasti-
citet på 0,15 for kvinder og 0,05 for mænd.9 Med denne specifikation 
peger undersøgelsen derfor på, at arbejdsudbudselasticiteten i gen-
nemsnit over hele befolkningen er omkring 0,1. For mænd findes 
imidlertid ikke nogen statistisk signifikant arbejdsudbudselasticitet 
med denne specifikation. Undersøgelsen finder samtidig relativt små 
indkomsteffekter, som i flere af specifikationerne ikke er statistisk 
signifikante. 
 
I Bingley og Lanot (2002) estimeres arbejdsudbudselasticiteten på 
baggrund af data for virksomheder og ansatte over perioden 1980-91. 
I studiet anvendes variation i skattesystemet som følge af de forskel-
lige skatteændringer over perioden til at identificere arbejdsudbuds-
effekterne. Til forskel fra de fleste andre studier tager Bingley og 
Lanot (2002) eksplicit højde for, at skatteændringer kan have lige-
vægtseffekter på før-skat lønningerne som resultat af effekter på 
udbuddet af arbejdskraft. I undersøgelsen findes ukompenserede 
arbejdsudbudselasticiteter på 0,14 og 0,23 afhængigt af, hvordan 
estimationen præcist foretages, med 0,14 som forfatternes foretrukne 
estimat. I undersøgelsen foretages ikke en kønsopdelt estimation.  
 
I Bargain mfl. (2014) estimeres arbejdsudbudselasticiteter for en lang 
række lande, med udgangspunkt i en fælles strukturel modelramme. 
For Danmark anvendes tværsnitsdata for 1998. I undersøgelsen 
findes der en arbejdsudbudselasticitet tæt på 0 for såvel gifte og 
enlige mænd som for enlige kvinder. For gifte kvinder estimeres en 
arbejdsudbudselasticitet i underkanten af 0,1.  
 
Effekter på skattepligtig indkomst 
 
En række nyere undersøgelser har fokuseret på skattepligtig ind-
komst fremfor arbejdstid. Dermed tages udover effekter på arbejds-
udbuddet også højde for forhold som skatteflytning over tid og mel-
lem skattebaser, effekter på sort arbejde og potentielt også produkti-
vitetseffekter, jf. diskussionen i afsnit II.2.10 
 

                                                           
9) Se boks II.5 for en definition af kompenseret og ukompenseret elasticitet.  

10) De studier, der diskuteres i dette afsnit kan imidlertid kun i meget begrænset omfang 
identificere langsigtede produktivitetseffekter. Disse er i højere grad afdækket i det 
følgende afsnit. 
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Kleven og Schultz (2014) undersøger, hvordan skattepligtig arbejds- 
og kapitalindkomst er blevet påvirket af de ændringer i skattesyste-
met, der er sket over perioden 1984-2005. Perioden indeholder fire 
reformer, jf. afsnit II.3. I undersøgelsen findes ukompenserede ar-
bejdsindkomstelasticiteter omkring 0,05 for lønmo0dtagere og 0,1 for 
selvstændige. Undersøgelsen peger desuden på, at elasticiteten er 
stigende i indkomst, og for de 10 pct. med højeste indkomster findes 
elasticiteter på 0,08 for lønmodtagere og 0,15 selvstændige. Under-
søgelsen finder desuden, at indkomsteffekterne er små. 
 
Undersøgelsen peger endvidere på, at elasticiteten i kapitalindkomst 
er større end for arbejdsindkomst, og at der finder indkomstflytning 
sted mellem skattepligtig arbejds- og kapitalindkomst. En højere 
marginalskat på arbejdsindkomst vil således føre til, at en del af den 
skattepligtige arbejdsindkomst omdannes til kapitalindkomst. 
 
Mens Kleven og Schultz (2014) generelt finder beskedne elasticiteter 
for skattepligtig arbejdsindkomst, peger resultaterne dog også på, at 
elasticiteten i arbejdsindkomst er væsentligt større, når der ses isole-
ret på konsekvenserne af skattereformen i 1987. For denne reform 
findes elasticiteter omkring 0,1 - dvs. omtrent dobbelt så høje som for 
perioden som helhed. For gruppen af skatteydere, der oplevede de 
største skattereduktioner, resulterer 1987-reformen i en elasticitet på 
0,26. For de senere reformer (dvs. reformerne i 1994, 1999 og 2004) 
findes omvendt kun små elasticiteter mellem 0,02 og 0,04. 
 
Der er flere mulige forklaringer på, at Kleven og Schultz (2014) finder, 
at skattereformen i 1987 tilsyneladende resulterede i større effekter 
end de efterfølgende reformer. Undersøgelsens forfattere peger på, 
at det kan være udtryk for, at store skattereformer giver et mere ret-
visende billede af de langsigtede konsekvenser, og at resultaterne fra 
1987-skattereformen derfor er mere retvisende i forhold til at opgøre 
de strukturelle effekter af ændringer i skattesystemet. En alternativ 
tolkning kan imidlertid være, at indretningen af skattesystemet før 
reformen i 1987 i sig selv indebar en høj elasticitet af skattepligtig 
indkomst på grund af smallere skattebaser med gunstigere fradrags-
muligheder, jf. Kleven (2014). En tredje forklaring kan være, at de 
relativt lave elasticiteter, Kleven og Schultz (2014) estimerer for de 
øvrige reformer, kan undervurdere den reelle elasticitet som følge af 
den metode, der anvendes, jf. Bækgaard (2014).11 
 

                                                           
11) Nærmere bestemt er det kombinationen af at anvende en difference-in-difference 

estimation sammen med overlappende tidsdifferencer, der kan føre til, at elasticiteter-
ne bliver undervurderede. 
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I Bækgaard (2012) undersøges ligeledes effekter på skattepligtig 
arbejdsindkomst af ændringer af arbejdsindkomstbeskatningen. I 
undersøgelsen anvendes skatteændringer over perioden 1994-2006, 
hvorved 1994-skattereformen delvist inddrages. I første del af under-
søgelsen findes en ukompenseret elasticitet for mænd på 0,11 og på 
0,06 for kvinder og lidt højere kompenserede elasticiteter.12,13 I anden 
del af undersøgelsen anvendes en såkaldt fejlkorrektionsmodel til at 
belyse, om virkningerne er forskellige på kort og lang sigt. For mænd 
findes det, at elasticiteten er lavere på kort sigt (0,073) men højere på 
lang sigt (0,265). Dette resultat er i overensstemmelse med, at der 
kan være tilpasningsomkostninger ved at ændre adfærd, og at der 
derfor kan gå tid før effekterne fuldt ud materialiserer sig. For kvinder 
finder undersøgelsen mindre klare resultater. 
 
Kreiner mfl. (2016) undersøger effekterne af 2010-reformen. I under-
søgelsen findes en elasticitet for skattepligtig indkomst på 0,1, som 
endvidere er stigende med indkomstniveauet. I undersøgelsen kon-
kluderes det dog også, at den estimerede elasticitet helt overvejende 
er drevet af indkomstflytning fra ét skatteår til et andet. Da reformen 
var annonceret på forhånd, gav det således skatteydere tilskyndelse 
til at flytte deres lønudbetalinger fra 2009 til 2010 for derigennem at 
nyde gavn af den lavere beskatning. Ved at ekskludere observationer 
for november og december 2009 samt januar 2010 reduceres den 
estimerede elasticitet således til 0,01 og er endvidere ikke længere 
statistisk signifikant.14 
 
Under visse antagelser er det muligt at estimere den kompenserede 
elasticitet i skattepligtig indkomst ud fra ophobningen af skattepligtig 
indkomst omkring en progressionsgrænse, hvor marginalskatten har 
ét niveau for indkomster under grænsen og et andet niveau for ind-
komster over grænsen (eksempelvis topskattegrænsen), jf. Saez 
(2010). Jo større elasticiteten i skattepligtig indkomst er, des større vil 
ophobningen af indkomst omkring grænsen være.  
 

                                                           
12) I Bækgaard (2012) peger resultaterne således i retning af lidt større indkomstelastici-

teter, end der ellers generelt findes. 

13) De nævnte resultater er baseret på tilfældet, hvor kun helårsbeskæftigede er medta-
get.  

14) Forfatterne pointerer dog også, at undersøgelsen finder kortsigtseffekten, og at der 
potentielt kan være betydelige langsigtseffekter. 
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Chetty mfl. (2011) anvender denne metode til at estimere elasticiteten 
i skattepligtig indkomst på baggrund af perioden 1994-2001. I under-
søgelsen findes stort set ingen ophobning af indkomst omkring mel-
lemskattegrænsen for lønmodtagere, mens der findes en vis ophob-
ning omkring topskattegrænsen. Chetty mfl. (2011) oversætter op-
hobningen omkring topskattegrænsen til en elasticitet på 0,01 for 
lønmodtagerene generelt og 0,02 for gifte kvinder. For selvstændige 
finder Chetty mfl. (2011) ophobning omkring mellemskattegrænsen 
svarende til en elasticitet på 0,10 og en ophobning omkring topskat-
tegrænsen svarende til en elasticitet på 0,24. 
 
Langsigtede effekter på mobilitet, produktivitet mv. 
 
I de nævnte undersøgelser er anvendt metoder, der kun i begrænset 
omfang kan identificere de potentielle langsigtseffekter af ændret 
beskatning, der eksempelvis virker via uddannelsesvalg, opkvalifice-
ring og mobilitet på arbejdsmarkedet. I flere nyere studier søges der 
netop at tage hånd om dette ved hjælp af blandt andet strukturelle 
modeller, hvor der er gjort mere eksplicitte antagelser om, hvordan de 
forskellige økonomiske mekanismer fungerer.  
 
I Chetty mfl. (2009) findes det eksempelvis, at adfærdsreaktionerne 
kan være betydelige på lang sigt selv i de tilfælde, hvor der estimeres 
beskedne elasticiteter. Dette skyldes blandt andet, at der er tilpas-
ningsomkostninger forbundet med adfærdsændringer. Eksempelvis 
kan det være nødvendigt for en lønmodtager, der ønsker at øge sin 
arbejdstid at gå igennem en søgeproces for at finde et job med høje-
re arbejdstid, ligesom der er omkostninger for virksomhederne for-
bundet med at slå disse job op. Chetty mfl. (2009) finder, at ophob-
ningen af indkomst omkring progressionsgrænserne (der som nævnt 
ovenfor umiddelbart giver anledning til en estimeret elasticitet på 0,01 
i Chetty mlf. (2011)) under visse antagelser omkring størrelsen af 
tilpasningsomkostningerne er konsistent med en langsigtet elasticitet 
på minimum 0,34. 
 
I Kreiner mfl. (2015) undersøges, hvordan beskatningen af arbejds-
indkomst på lang sigt kan reducere mobiliteten på arbejdsmarkedet 
og derigennem produktiviteten. I undersøgelsen tages ikke udgangs-
punkt i observerede ændringer i skattesystemet, men derimod esti-
meres en strukturel model med udgangspunkt i de jobskifter der 
forekom i Danmark mellem 2006 og 2007. I undersøgelsen findes der 
en elasticitet i skattepligtig indkomst mellem 0,15 og 0,35, med den 
foretrukne specifikation i den højere ende af dette interval. De estime-
rede elasticiteter stammer udelukkende fra ændret mobilitet på ar-
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bejdsmarkedet, og der ses eksempelvis bort fra, at nogle skatteydere 
vil tilpasse deres arbejdstid i det aktuelle job. 
 
I Bagger mfl. (2018) anvendes en strukturel modelramme inspireret af 
Kreiner mfl. (2015), men som tager højde for flere forhold. De finder 
på baggrund af estimationer over perioden 1990-2005 en langsigtet 
ukompenseret elasticitet i skattepligtig indkomst på 0,12 og en kom-
penseret elasticitet på 0,17, hvilket er en anelse lavere end i Kreiner 
mfl. (2015). 
 
De empiriske resultater vedrørende effekterne på arbejdstid og skat-
tepligtig indkomst er opsummeret i tabel II.1. 
 
Andre effekter af beskatning 
 
Der er kun relativt få undersøgelser, der eksplicit har undersøgt ar-
bejdsudbudskonsekvenserne af ændret beskatning langs den eks-
tensive margin i Danmark. I det førnævnte studie af Bargain mfl. 
(2014) findes, at arbejdsudbudselasticiteten langs den ekstensive 
margin er i omegnen af 0,2 med de højeste elasticiteter for gifte kvin-
der og ugifte mænd.15 Le Maire og Scheuer (2005) finder for gruppen 
af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og hjemmegåen-
de husmødre elasticiteter omkring 0,2-0,4 over perioden 1998-2003. 
Elasticiteterne er en anelse højere for kvinder, hvilket afspejler lavere 
initial arbejdsmarkedstilknytning.16 
 
Hansen mfl. (2013) og Kolodziejczyk og Arendt (2017) har undersøgt 
konsekvenserne af den midlertidige skattefrie præmie til langtidsledi-
ge enlige forsørgere, der fandt beskæftigelse i 2011 og 2012. Denne 
ordning virker reelt som en reduktion af deltagelsesskatten. Mens den 
førstnævnte undersøgelse finder en statistisk signifikant positiv effekt 
på beskæftigelsen blandt de berørte, finder den anden undersøgelse 
ikke nogen effekt af ordningen. Carstensen og Schultz (2016) finder 
positive beskæftigelseseffekter af beskæftigelsesfradraget for enlige 
forsørgere, der blev indført i 2014. 
 
 

                                                           
15) I denne undersøgelse er elasticiteten langs den ekstensive margin defineret som 

ændringen i sandsynligheden for at være i beskæftigelse ved en ændring i lønnen på 
1 pct.  

16) Dette er tilfældet når elasticiteten opgøres som den procentvise ændring i sandsyn-
ligheden for at være i beskæftigelse ved en ændring i forskelsbeløbet på 1 pct. Når 
elasticiteten i stedet opgøres som den procentvise ændring i antallet af beskæftigede 
ved en ændring i forskelsbeløbet på 1 pct. reduceres elasticiteten til omkring 0,1, og 
der er ikke nogen statistisk signifikant forskel på mænd og kvinder. 
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TABEL II.1 NYERE EMPIRISKE STUDIER AF EFFEKTER PÅ ARBEJDSTID OG 
SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR DANMARK 

 
  Elasticitet mht. marginalskat 

Undersøgelse Estimations-

periode 

Generelt Mænd Kvinder 

Arbejdstid     

Frederiksen mfl. (2008) 1996 • 0,05a) 0,15a) 

Bingley og Lanot (2002) 1980-91 0,14b) • • 

Bargain mfl. (2014) 1998 • Ca. 0 Ca. 0/knap 0,1c) 

Skattepligtig indkomst     

Kleven og Schultz (2014) 1987-2005 0,05 • 0,05 

Bækgaard (2012) 1994-2006 • 0,11d)   0,06 d) 

Kreiner mfl. (2016) 2008-11 0,1/0,01e) • • 

Chetty mfl. (2011) 1994-2001 0,01 • 0,02f) 

Kreiner mfl. (2015) 2006-07 0,15 - 0,35 • • 

Bagger mfl. (2018)g) 1990-2005 0,12 • • 

     
 

Anm.: Tabellen viser ukompenserede elasticiteter. I undersøgelserne findes generelt små og insignifikante 
indkomstelasticiteter. 

a) Resultaterne for den specifikation, der tager højde for flest forhold og tillader størst fleksibilitet. 
b) Forfatternes foretrukne estimat. 
c) Ugifte henholdsvis gifte. 
d) Fra den del af undersøgelsen der anvender differences-in-differences metoden. 
e) Uden henholdsvis med korrektion for indkomstflytning over tid. 
f) Gifte kvinder. 
g) Ikke udgivet i fagfællebedømt tidsskrift. 
 

 
Mens kun få undersøgelser har fokuseret på effekterne langs den 
ekstensive margin af ændret beskatning, har en lang række studier 
fokuseret på beskæftigelseseffekterne af ydelsesændringer. Generelt 
finder disse undersøgelser frem til, at ydelsesreduktioner eller andre 
former for reduktioner i generøsiteten forøger overgangen til beskæf-
tigelse blandt de berørte, jf. Andersen og Arendt (2015).  
 
I Kleven mfl. (2014) undersøges, hvordan migrationen er blevet på-
virket af den danske forskerskatteordning, der blev indført i 1992, og 
som reducerer indkomstskatten for højtlønnede udlændinge i en 
periode. I undersøgelsen findes, at ordningen har medført en betyde-
lig stigning i antallet af højtbetalte udlændinge relativt til andre ud-
lændinge. 
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I le Maire og Schjerning (2013) undersøges ophobningen omkring 
skattegrænser for selvstændige. I undersøgelsen findes, at en stor 
del af reaktionen i skattepligtig indkomst drives af skatteflytning over 
tid - særligt via virksomhedsskatteordningen. Før der korrigeres for 
denne type af adfærdsreaktioner, findes en elasticitet i skattepligtig 
indkomst på 0,5. Når der renses for indkomstflytning findes imidlertid 
en strukturel elasticitet mellem 0,14 og 0,2. 
 
I Frederiksen mfl. (2005) undersøges hvordan beskatning af arbejds-
indkomst påvirker sort arbejde. I undersøgelsen anvendes spørge-
skemabaserede oplysninger for mænd indhentet i 1993/94 og 1996. 
Undersøgelsens resultater peger på, at der er en betydelig negativ 
effekt på sort arbejde af en lavere beskatning af hvid arbejdsind-
komst. 
 
I Kleven mfl. (2011) undersøges, på baggrund af et randomiseret 
eksperiment foretaget i samarbejde med SKAT, i hvor høj grad dan-
ske skatteydere foretager skatteunddragelse. I undersøgelsen findes 
der, at skatteunddragelse kun sker i meget begrænset omfang for 
den store gruppe af skatteydere, der er underlagt tredjepartsindbe-
retninger (dvs. at en tredje part, eksempelvis bank eller arbejdsgiver 
indberetter oplysninger til skattemyndighederne), men at det er mere 
udbredt blandt selvstændige. På baggrund af ophobningen af ind-
komst for selvstændige omkring topskattegrænsen findes der, at 
højere marginalskatter fører til et øget omfang af skatteunddragelse. 
Denne effekt udgør imidlertid kun en lille andel af den samlede ad-
færdsreaktion på ændrede marginalskatter blandt selvstændige. 

INTERNATIONALE UNDERSØGELSER 

Der findes en lang række undersøgelser af effekterne af arbejdsind-
komstbeskatning i forskellige lande. Undersøgelserne benytter for-
skellige metoder, og der er ikke nogen generel konsensus om resul-
taterne. Der kan overordnet peges på fire resultater, som deles af en 
række studier, men som der ikke desto mindre har været en vis dis-
kussion om: 
 

• Arbejdsudbudselasticiteterne langs den intensive margin er 
beskedne 

• Arbejdsudbudselasticiteterne langs den ekstensive margin 
kan være betydelige for visse grupper 

• Kvinder har højere arbejdsudbudselasticiteter end mænd 
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• Makroøkonomiske undersøgelser finder større arbejdsud-
budselasticiteter end undersøgelser baseret på mikroøko-
nomiske data 

 
I det følgende uddybes disse resultater. Der forsøges ikke at give en 
komplet gennemgang af denne omfattende litteratur. 
 
Effekter langs den intensive margin  
 
De fleste nyere mikroøkonometriske undersøgelser finder, at beskæf-
tigedes valg af arbejdstid kun i begrænset omfang påvirkes af be-
skatningen af arbejdsindkomst, jf. eksempelvis Bargain mfl. (2014), 
Saez mfl. (2012) og Meghir og Phillips (2011).17 Bargain mfl. (2014) 
estimerer eksempelvis på baggrund af data for 17 EU-lande og USA 
arbejdsudbudselasticiteter langs den intensive margin på omkring 0 
for mænd og under 0,1 for kvinder for langt de fleste af landene. Saez 
mfl. (2012) konkluderer mere generelt, at den økonomiske forskning 
bortset fra nogle enkelte tilfælde har fundet elasticiteter tæt på 0 for 
mænd.18 
 
Keane (2011) peger imidlertid på, at selvom størstedelen af undersø-
gelser finder meget små elasticiteter langs den intensive margin for 
særligt mænd, er der imidlertid også et ikke-ubetydeligt mindretal, der 
finder relativt store elasticiteter. I det udsnit af undersøgelser Keane 
(2011) betragter, er den gennemsnitlige kompenserede elasticitet 0,3. 
Keane (2011) peger i særdeleshed på, at de estimerede arbejds-
udbudselasticiteter kan være undervurderede, fordi kun få undersø-
gelser tager højde for effekterne af beskatning på akkumulation af 
humankapital. 
 
I Chetty (2012) og Chetty mfl. (2013) argumenteres endvidere for, at 
de estimerede elasticiteter langs den intensive margin kan undervur-
dere de langsigtede effekter på arbejdsudbuddet. Dette skyldes, at de 
anvendte estimationsmetoder ikke generelt tager højde for, at der kan 
være friktioner i skatteydernes adfærdsreaktioner - eksempelvis som 
konsekvens af omkostninger i forbindelse med tilpasning af arbejds-
udbuddet som nævnt ovenfor. Chetty (2012) finder på baggrund af en 
række forskellige studier en gennemsnitlig elasticitet på den intensive 
margin på 0,15, når der ikke er taget højde for friktioner i adfærds-
                                                           
17) Mikroøkonometriske undersøgelser anvender data på individniveau, eksempelvis for 

enkelte personer eller virksomheder, og udnytter variationen i marginal- og gennem-
snitsskatter på tværs af enkelte skatteydere og over tid. Analysen der præsenteres i 
afsnit II.5 er et eksempel på en mikroøkonometrisk undersøgelse. 

18) Det præcise citat er: ”With some notable exceptions, the profession hat settled on a 
value for this elasticity close to zero for prime-age males” 
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reaktionerne.19 Når der derimod tages højde for disse friktioner for-
øges denne til 0,33. 
 
Mens de fleste undersøgelser har fundet meget små effekter på ar-
bejdstiden, er der til gengæld en række resultater, der tyder på større 
effekter på skattepligtig indkomst, særligt for vellønnede og højt-
uddannede mænd, jf. eksempelvis Meghir og Phillips (2011) og Saez 
mfl. (2012). Saez mfl. (2012) konkluderer, at de empiriske resultater 
primært peger på, at effekten på skattepligtig indkomst skyldes ind-
komstflytning. Piketty mfl. (2014) finder, at der for USA er flere for-
skellige indikationer af, at effekten på skattepligtig indkomst for de 
højst lønnede snarere skyldes rent seeking end indkomstflytning, 
altså at den indkomstfremgang den mest vellønnede gruppe har 
oplevet, er sket på bekostning af andre grupper.  
 
Effekter langs den ekstensive margin  
 
En konklusion, der går igen i de fleste undersøgelser er, at elasticite-
terne langs den ekstensive margin kan være betydelige særligt for 
visse gruppe med relativt svag arbejdsmarkedstilknytning, jf. eksem-
pelvis Bargain mfl. (2014) og Meghir og Phillips (2011). I det før-
nævnte studie af Bargain mfl. (2014) findes eksempelvis elasticiteter 
langs den ekstensive margin på op mod 0,4. Der er især fundet høje 
deltagelseselasticiteter for gifte kvinder, enlige mødre og personer 
nær pensionsalderen, ligesom der også er tegn på, at lavtuddannede 
mænd reagerer langs den ekstensive margin, jf. Meghir og Phillips 
(2011) og Saez mfl. (2013).20  
 
Arbejdsudbudseffekter er størst for kvinder 
 
De fleste undersøgelser finder resultater, der er konsistente med, at 
arbejdsudbudseffekterne er stærkest for kvinder, særligt langs den 
ekstensive margin, jf. Meghir og Phillips (2011) og Keane (2011). 
Bargain mfl. (2014) finder eksempelvis betydeligt større elasticiter 
langs den ekstensive margin for gifte kvinder end for gifte mænd. 
Som nævnt tidligere finder de også en anelse større elasticiteter for 
kvinder langs den intensive margin.  
 

                                                           
19) Dette gennemsnit indeholder også studier, der har fokus på effekter på skattepligtig 

indkomst snarere end på arbejdstid. 

20) Chetty mfl. (2013) argumenter imidlertid for, at visse dele af den empiriske litteratur 
peger på, at arbejdsudbudselasticiteterne er større langs den intensive margin end 
langs den ekstensive margin. 
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En mulig for klaring på dette er, at kvinder generelt har lavere ar-
bejdsmarkedstilknytning end mænd, og at beskæftigede kvinder 
generelt har kortere arbejdstid end mænd. Dermed har kvinder i 
større omfang mulighed for at reagere på ændringer i de økonomiske 
incitamenter. 
 
Makroøkonomiske undersøgelser 
 
Mens mikroøkonometriske studier generelt finder beskedne adfærds-
effekter særligt langs den intensive margin, er makroøkonomiske 
modeller, til gengæld generelt konsistente med højere arbejdsud-
budselasticiteter, jf. Chetty mfl. (2013). Disse modeller anvender 
typisk variationen på tværs af lande eller konjunkturudsving i beskæf-
tigelse på makroniveau til at identificere arbejdsudbudselasticiteterne. 
Flere studier estimerer eksempelvis Frisch-elasticiteter, der angiver 
effekterne af midlertidige ændringer i efter-skat lønningerne, tæt på 
eller over én. 
 
Der er ikke nogen konsensus om, hvorfor de to typer af evidens leve-
rer forskellige konklusioner, men en mulig forklaring kan være, at 
mikroøkonometriske studier som nævnt ikke fuldt ud tager højde for 
effekter via akkumulation af humankapital. Omvendt kan mikroøko-
nomiske studier være mere retvisende fordi de er mere rettede mod 
at identificere egentlige årsagssammenhænge end makroøkonomi-
ske studier på tværs af lande. En mulig forklaring på, at beskæftigel-
sen svinger så meget over konjunkturcyklen relativt til udsvingene i 
reallønnen, kan være, at udsvingene til dels skyldes ændringer i 
antallet af ufrivilligt ledige. Derfor er bevægelserne ikke nødvendigvis 
udtryk for frivillige arbejdsudbudsreaktioner, jf. Chetty mfl. (2013) og 
Hall (2009). 
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II.5 NY EMPIRISK ANALYSE AF 
ARBEJDSUDBUDSREAKTIONER  

I dette kapitel præsenteres resultaterne fra en ny undersøgelse af 
konsekvenserne af ændringer i arbejdsindkomstbeskatningen på 
valget af arbejdsudbud langs den intensive margin i Danmark. Analy-
sen er udarbejdet i samarbejde med VIVE - Det nationale Forsknings- 
og Analysecenter for Velfærd og er nærmere dokumenteret i Bingley 
(2018). I afsnit II.6 anvendes estimationsresultaterne til at simulere 
konsekvenserne af forskellige ændringer i skattesystemet. 

DATA OG ANALYSEDESIGN 

I estimationen tages udgangspunkt i Arbejdskraftundersøgelsen 
(AKU) for perioden 1997-2015. Disse spørgeskemabaserede data 
har den fordel, at der eksplicit er blevet spurgt til, hvor mange timer 
den enkelte respondent faktisk har arbejdet i en given uge. I mod-
sætning til arbejdstidsbegreberne normal og aftalt arbejdstid tager 
den oplyste faktiske arbejdstid eksplicit højde for udsving i arbejdsti-
den som følge af eksempelvis fravær og overtid og er derfor bedre i 
stand til at måle skatteændringers påvirkninger af alle aspekter af 
arbejdstiden, jf. boks II.6. AKU dækker ca. 30.000 personer pr. kvar-
tal.  
 
I AKU interviewes de samme personer flere gange i løbet af en peri-
ode på halvandet år, og der er derfor for størstedelen af de interview-
ede oplysninger tilgængelig om den samme persons arbejdstid i to på 
hinanden følgende år. Samlet over hele perioden er estimationen 
baseret på ca. 400.000 observationer fordelt på ca. 144.000 individer.  
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ARBEJDSKRAFTSUNDERSØGELSEN (AKU) 

 
Arbejdskraftundersøgelsen, der udføres af Danmarks Statistik, er 
den danske udgave af Eurostats Labour Force Surveys. AKU er 
blevet gennemført siden 1984, men først fra 1994 blev den gen-
nemført løbende med interviews i hver uge. AKU-stikprøven er et 
rullende panel, hvor hver person interviewes fire gange (tidligere var 
det tre gange) først i to på hinanden følgende kvartaler og igen i de 
samme kvartaler året efter. Det giver mulighed for at måle både 
kvartalsvise og årlige ændringer.  
 
Stikprøven omfatter omkring 30.000 personer pr. kvartal i alders-
gruppen 15-74 år, men med væsentlig variation henover årene. En 
samlet svarprocent på 63-68 pct. (lavere i nogle år) betyder, at godt 
20.000 personer interviewes hvert kvartal. Danmarks Statistik be-
regner opregningsvægte, der bl.a. tager højde for manglende re-
præsentativitet som følge af frafald.  
 
I undersøgelsen spørges blandt andet om den interviewedes nor-
male arbejdstid, den aftalte arbejdstid og den faktiske arbejdstid i 
hoved- og evt. bibeskæftigelse i en given referenceuge. 
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BOKS II.6 ARBEJDSTIDSBEGREBER 

 
I analysen anvendes som udgangspunkt den rapporterede faktiske arbejdstid. Den interviewede 
bliver imidlertid også spurgt om den normale arbejdstid og den aftalte arbejdstid (i respondentens 
hovedbeskæftigelse). Faktisk arbejdstid adskiller sig fra normal og aftalt arbejdstid som følge af 
blandt andet sygefravær, ferie, afspadsering og overarbejde i den uge, der ligger til grund for in-
terviewet. I modsætning til normal og aftalt arbejdstid tager faktisk arbejdstid højde for forskelle på 
og eventuelle ændringer i forskellige former for fravær, og samlet faktisk arbejdstid svarer derfor 
bedre til den præsterede arbejdstid set over hele året. Det vurderes på den baggrund, at faktisk 
arbejdstid bedre er i stand til at måle, hvordan skatteændringer kan påvirke den samlede arbejds-
tid set over hele året. Det vurderes endvidere, at kvaliteten af interviewpersonernes indberettede 
faktiske arbejdstid i ugen inden interviewugen er høj, fordi spørgsmålet er let forståeligt og drejer 
sig om en konkret hændelse i modsætning til normal arbejdstid, der er mere hypotetisk og derfor 
kan være sværere for en interviewperson at forholde sig til.  
 
Faktisk arbejdstid varierer mere på tværs af skatteydere end såvel normal arbejdstid som aftalt 
arbejdstid, jf. figur A. Størstedelen af respondenterne svarer, at de har en normal og aftalt arbejds-
tid på 37 timer, mens det er under en tredjedel der angiver, at de har haft en faktisk arbejdstid på 
37 timer. Til gengæld ligger andelen af personer der har en arbejdstid over 37 timer højere for fak-
tisk arbejdstid end for normal og aftalt arbejdstid. Der er desuden 12 pct. af respondenterne, der 
oplyser, at den faktiske arbejdstid var 0 timer. Det afspejler blandt andet ferie og sygefravær. 
 

FIGUR A UGENTLIG ARBEJDSTID, 2015 

 

 
 
Kilde: AKU. 
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Der er flere udfordringer forbundet med at identificere arbejdsud-
budseffekterne af ændringer i skattesystemet. En af disse består i, at 
skattesystemet er indrettet sådan, at marginal- og gennemsnitsskat-
ten på arbejdsindkomst er højere for personer med høje indkomster, 
jf. afsnit II.3. Dermed vil der være en tendens til, at personer, der 
uafhængigt af skattesystemets indretning har valgt en høj arbejdstid 
og optjener en høj indkomst, står overfor høje marginal- og gennem-
snitsskatter. Hvis den enkelte skatteyders arbejdstid holdes op imod 
den enkeltes marginalskat i et givet år, vil det derfor på tværs af skat-
teydere se ud som om, at arbejdsudbuddet afhænger positivt af mar-
ginalskatten på arbejdsindkomst, selvom det modsatte måtte være 
tilfældet. Udfordringen kan således siges at bestå i, at den enkelte 
skatteyder selv “vælger” sin marginalskat (og gennemsnitsskat) igen-
nem valget af arbejdstid. 
 
Dette identifikationsproblem kan håndteres på flere forskellige måder. 
Ofte søger man at identificere skatteydernes arbejdstidsreaktioner på 
ændringer i marginal- og gennemsnitsskatter, som alene skyldes 
ændrede skatteregler. I nærværende analyse anvendes den variation 
i beskatningen af arbejdsindkomst, der stammer fra de forskellige 
skattereformer samt ændringer i kommuneskatterne i perioden 1997-
2015. 
 
For hver person findes AKU-oplysninger om arbejdstid for to på hin-
anden følgende år. Dermed kan der i analysen renses for forskelle i 
skatteydernes lyst og evne til at arbejde, der ikke ændres over tid. I 
analysen fokuseres således alene på ændringer i skatteydernes 
arbejdstid mellem to år. For at sikre, at analysen kun baseres på de 
ændringer over tid i marginal- og gennemsnitsskatter, som kan forkla-
res af ændrede skatteregler, anvendes den variation i den enkelte 
skatteyders marginal- og gennemsnitsskat som samvarierer med 
regelændringer i skattesystemet. Dermed undgås det, at analysen 
påvirkes af ændringer i den enkelte skatteyders marginal- eller gen-
nemsnitsskat, der eksempelvis skyldes barsel, eller at man af andre 
grunde uafhængigt af skattesystemet vælger at ændre sin arbejdstid. 
Estimationsstrategien er nærmere beskrevet i boks II.7 og II.8 og 
uddybet i Bingley (2018). 
 
Det er en forudsætning for analysen, at ændringer i skattesystemet 
slår igennem på skatteydernes adfærd fra år til år. Med analysens 
design kan de estimerede effekter derfor fortolkes som de umiddelba-
re adfærdsreaktioner på ændringer i skattesystemet. Der forsøges 
således ikke at identificere størrelsesordenen af de langsigtede virk-
ninger. 
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BOKS II.7 ANALYSEDESIGN 

 
I estimationen lægges følgende arbejdsudbudsrelation til grund: 
 ℎ = + + ∙ + ∙ (1 − ) + ∙ + , (1) 
 
hvor  angiver den enkelte person,  tidsperioden og: 
 
• ℎ  er den oplyste faktiske arbejdstid fra AKU 
•  angiver en såkaldt fixed-effect på individniveau, dvs. en individuel effekt, der påvirker den 

enkeltes arbejdstid, og som antages at være konstant over tid 
•  er en fixed-effect for hvert år, dvs. en effekt på arbejdstiden, der er den samme for alle 

personer, men som varierer over tid. Dermed tillades blandt andet udsving som følge af kon-
junktureffekter 

•  er en samling af baggrundsvariable knyttet til det enkelte individ, herunder oplysninger 
om civilstand, antal børn, uddannelse, bopæl og alder.  angiver sammenhængen mellem 
arbejdstiden og disse forhold 

•  angiver den enkeltes marginalskat, og  er den ukompenserede arbejdsudbudseffekt 
knyttet hertila) 

•  angiver anden indkomst, jf. nedenfor, og  indkomsteffekten på arbejdsudbuddet 
•  opfanger påvirkningen af øvrige forhold. 

 
Øvrig indkomst ( ) er opgjort som forskellen mellem samlet indtjening efter skat (opgjort ud fra 
gennemsnitsskatten) fratrukket arbejdsindkomsten efter skat (opgjort ud fra marginalskatten) og 
fratrukket opsparing (opgjort ved ændringen i formuen). Dette kan betragtes som et beregnet mål 
for bidraget fra øvrig indkomst til den enkeltes forbrug, idet der tages højde for progressiviteten i 
skattesystemet. Med denne formulering af øvrig indkomst, er estimationen konsistent med opspa-
ring hen over livscyklen, jf. Blundell og Walker (1986), samtidig med at den inddrager ændringer i 
den såkaldte virtuelle indkomst, jf. Piketty og Saez (2012). Den virtuelle indkomst inddrages for at 
tage højde for, at en given ændring i marginalskatten på arbejdsindkomst ikke slår fuldt igennem 
på gennemsnitsskatten på arbejdsindkomst. 
 
I estimationen af ligning (1) instrumenteres marginalskat og øvrig indkomst, jf. boks II.8, og der 
korrigeres for udeladelsen af grupper med en oplyst arbejdstid på 0 timer samt personer med en 
indkomst tæt på et af skattesystemets progressionsgrænser. Detaljerne er nærmere beskrevet i 
Bingley (2018). 
 

a) Marginal- og gennemsnitsskatter i de enkelte år er beregnet med udgangspunkt i en udvidet version af 
den beregningsmodel, der blev opstillet i forbindelse med Kleven og Schultz (2014).  
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BOKS II.7 ANALYSEDESIGN, FORTSAT 

 
Formuleringen af arbejdsudbudsrelationen i ligning (1) følger Blundell mfl. (1998). Med den valgte 
specifikation antages det, at en ændring i (1 − ) på en procent giver sig udslag i den samme ab-
solutte ændring i ℎ , uanset hvor meget der arbejdes i udgangspunktet. Givet denne funktions-
form, kan den ukompenserede elasticitet med hensyn til (1 − ) findes som:  
 

( ) = ℎ, (2) 

 
hvor ℎ opgøres som den gennemsnitlige arbejdstid for den betragtede del af analysepopulationen. 
 
Den valgte funktionelle form indebærer, at der pr. konstruktion vil være en negativ sammenhæng 
mellem arbejdstiden og den estimerede elasticitet med hensyn til marginalskatten, jf. ligning (2). 
Denne sammenhæng er ikke et resultat, men en antagelse der på forhånd pålægges. Denne har 
som konsekvens, at elasticiteterne antages at være relativt høje for personer med en lav arbejds-
tid. 
 
Tilsvarende kan indkomstelasticiteten findes som: 
 = ∙ ℎ̅, (3) 

 
hvor ̅ i det følgende opgøres som den gennemsnitlige værdi af øvrig indkomst for den betragtede 
del af analysepopulationen. 
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BOKS II.8 INSTRUMENTVARIABELESTIMATION 

 
Med et progressivt skattesystem vil såvel marginalskat som øvrig indkomst (som defineret i boks 
II.7) være påvirkede af de valg, skatteyderne træffer. En skatteyder, der uafhængigt af skattesy-
stemet har valgt en høj arbejdstid og derfor har en høj arbejdsindkomst, vil ofte stå overfor en hø-
jere marginal- og gennemsnitsskat end skatteydere, der har valgt en lav arbejdstid. Dermed påvir-
kes øvrig indkomst eftersom denne er opgjort ud fra indkomsten efter skat.  
 
For at tage højde for dette, er der foretaget instrumentvariabelestimationer (IV-estimationer) for 
både den enkelte skatteyders marginalskat og øvrige indkomst. Instrumenterne er valgt således, 
at de kan forventes kun at være korrelerede med den enkeltes valg af arbejdstid gennem effekten 
på den observerede marginalskat og øvrig indkomst. 
 
For marginalskatten anvendes følgende IV-estimation: 
 (1 − ) = + + ∙ 1 − , + ∙ ( ) + ∙ + , (1) 

 
hvor  og  afspejler fixed-effects jf. boks II.7, ( ) er et indkomstmål, beskrevet nedenfor,  
er kontrolvariable, som beskrevet i boks II.7, og  er en residual. ,  angiver den marginalskat, 
den enkelte skatteyder ville have ved en række forskellige indkomstniveau (udtrykt ved ). I ana-
lysen anvendes indkomstniveauerne: 100.000 kr., 200.000 kr., …, 500.000 kr. Hver enkelt skatte-
yders observerede marginalskat instrumenteres på denne måde ud fra de marginalskatter, skatte-
yderen ville stå overfor ved forskellige indkomstniveauer. Det udnyttes dermed, at der er forskelle i 
disse på tværs af skatteydere, eksempelvis som følge af forskelle i kommuneskatter og fradrag. 
For at disse marginalskattesatser skal være valide instrumenter, skal der gælde, at ændringerne i 
dem kun er korrelerede med ændringen i den enkelte skatteyders valg af arbejdsudbud via effek-
ten på den observerede marginalskat og øvrig indkomst.  
 
Øvrig indkomst instrumenteres ud fra følgende estimation, der er inspireret af Blundell mfl. (1998): 
 = + + ∙ 1 − , + ∙ ( ) + ∙ +  (2) 

 ( ) angiver for hvert år medianindkomsten for grupper, der er defineret ud fra fødselsårgange og 
uddannelsesniveau. Instrumenteringen baseret på medianindkomsten for den relevante gruppe 
bygger på en antagelse om, at der over tid har været en underliggende, eksogen udvikling, der 
har drevet indkomsten for gruppen. Dermed baseres estimationen på den del af udviklingen i den 
enkeltes indkomst, der skyldes den generelle lønudvikling, og som ikke direkte er relateret til de 
valg, den enkelte skatteyder træffer. 
 
Se Bingley (2018) for yderligere detaljer. 
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ANALYSENS RESULTATER 

Overordnet finder analysen en gennemsnitlig arbejdsudbudselastici-
tet mht. marginalskatten på arbejdsindkomst på 0,10, jf. tabel II.2.21 
Resultaterne peger derimod ikke på, at der er en indkomsteffekt på 
arbejdsudbuddet. Indkomstelasticiteten estimeres således til at være 
meget lille, og den er endvidere ikke statistisk signifikant.  
 
Når estimationen foretages separat for mænd og kvinder, findes for 
mænd en beskeden elasticitet med hensyn til marginalskatten på 
0,02. Denne effekt estimeres endvidere ikke til at være statistisk 
forskellig fra 0. For kvinder findes en elasticitet med hensyn til margi-
nalskatten på 0,16, dvs. otte gange så stor som for mænd. Denne 
elasticitet estimeres til at være statistisk forskellig fra 0. Selvom ela-
sticiteten estimeres til at være væsentlig højere for kvinder end for 
mænd, er forskellen ikke statistisk signifikant.  
 

TABEL II.2 ANALYSENS HOVEDRESULTATER 

 
 Elasticitet mht.  

marginalskat 

Indkomst-

elasticitet 

Samlet estimation 0,10* 
(0,04) 

-0,001 
(0,001) 

Kønsopdelt   

Mænd 0,02 
(0,06) 

0,000 
(-0,001) 

Kvinder 0,16* 
(0,07) 

-0,002 
(0,001) 

 

 
Anm.: Tabellen viser elasticiteter opgjort med udgangspunkt i gennemsnit-

lige værdier for arbejdstiden og for indkomstelasticiteten desuden 
opgjort på baggrund af gennemsnittet for øvrig indkomst. * angiver 
at estimatet er signifikant på et 5 pct. signifikansniveau. Tallet i pa-
rentes angiver standardafvigelsen, dvs. den estimerede spredning 
på parameteren.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 

                                                           
21) I det følgende anvendes betegnelsen ”Elasticitet mht. marginalskat” for at angive 

effekten af at forøge (1-marginalskatten) med en pct. De angivne elasticiteter er 
ukompenserede elasticiteter. 

I analysen findes en 

samlet elasticitet 

mht. marginalskat  

på 0,10 … 

… og større 

elasticitet for 

kvinder 
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Den samlede estimerede elasticitet med hensyn til marginalskatten 
på 0,1 svarer til den gennemsnitlige elasticitet på 0,1, der estimeres i 
Frederiksen mfl. (2008).22 Den estimerede elasticitet er dermed en 
anelse lavere end estimatet på 0,14 i Bingley og Lanot (2002), men 
den er ikke signifikant forskellig herfra. Ligesom i Frederiksen mfl. 
(2008) og Bargain (2013) findes der ikke nogen statistisk signifikant 
effekt af en ændret marginalskat for mænd. Tilsvarende findes det i 
lighed med disse studier, at kvinder har en større arbejdsudbudsela-
sticitet end mænd, hvilket også er i tråd med resultater fra en række 
internationale undersøgelser. Ligesom i de fleste lignende undersø-
gelser findes små indkomsteffekter på arbejdstiden, der endvidere 
ikke er statistisk signifikante.  
 
 

II.6 EFFEKTER AF 
SKATTEÆNDRINGER 

I dette afsnit anvendes estimationsresultaterne fra afsnit II.5 til at 
anslå konsekvenser for arbejdsudbud, offentlige finanser og ind-
komstfordeling ved forskellige ændringer af arbejdsindkomst-
beskatningen. En skattenedsættelse, der får de beskæftigede til at 
arbejde flere timer, vil øge de samlede lønindkomster og dermed 
også skatteindtægterne. Disse adfærdseffekter – der ofte benævnes 
“dynamiske effekter” – indebærer, at en skattenedsættelse i større 
eller mindre grad kan være selvfinansierende. 
  
I beregningerne ses der alene på responsen af timeudbuddet blandt 
de beskæftigede. Der tages ikke højde for, at ændringer i beskatnin-
gen kan få nogle til at indtræde på arbejdsmarkedet, eller kan få 
andre til at til trække sig tilbage. En anden væsentlig afgrænsning er, 
at de timeudbudseffekter, der først indfinder sig mere end et år efter 
skatteændringerne, ikke er inkluderet. Det følger af, at de adfærdsre-
sponser, der blev præsenteret i forrige afsnit, netop afspejler reaktio-
nen i arbejdsudbuddet på ét års sigt.  
 
 
 
 

                                                           
22) Som nævnt afsnit II.4 estimerer Frederiksen mfl. (2008) forskellige specifikationer og 

når frem til væsentligt forskellige estimater. Den gennemsnitlige elasticitet på 0,1 sva-
rer til den af specifikationerne i Frederikssen mfl. (2008), der tager højde for flest for-
hold.  
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Herudover omfatter beregningerne ikke eventuelle virkninger på 
produktivitet, opsparing, skatteunddragelse eller generelle økonomi-
ske tilpasninger.  Bortset fra, at de økonomiske ministerier herudover 
inddrager deltagelseseffekter, svarer afgrænsningen dermed til den, 
som benyttes af de økonomiske ministerier, når de foretager tilsva-
rende beregninger.  
 
De beregnede konsekvenser for arbejdsudbud og skatteprovenu af at 
anvende de nye estimationsresultater på skatteændringerne er om-
trent lige så store, som hvis de økonomiske ministeriers forudsætnin-
ger lægges til grund. Det fremgår imidlertid af afsnit II.5, at den præ-
cise størrelse på de estimerede adfærdsparametre er behæftet med 
betydelig usikkerhed. Et særskilt formål med dette afsnit er at an-
skueliggøre denne usikkerhed ved eksplicit at inddrage den statisti-
ske usikkerhed på de beregnede arbejdsudbudseffekter, provenu-
skøn og selvfinansieringsgrader. 

EFFEKTER AF ÆNDRET ARBEJDSINDKOMSTBESKATNING  

Konkret fokuseres der på konsekvenserne for arbejdsudbud og for de 
offentlige finanser som følge af skattereduktioner via: 
 

1. Nedsættelse af bundskattesatsen 
2. Nedsættelse af topskattesatsen 
3. Forhøjelse af topskattegrænsen 

 
Der anvendes en model, som ved hjælp af Lovmodellen simulerer 
arbejdsudbuds- og provenueffekter af de pågældende skatteændrin-
ger. Metoden, der er nærmere beskrevet i boks II.9, drager fordel af 
det forbedrede datagrundlag for løn og arbejdstid, der følger af indfø-
relsen af eIndkomst. 
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BOKS II.9 BEREGNING AF ADFÆRDSVIRKNINGER 

 
Metoden til beregning af arbejdsudbuds- og provenuvirkninger ved en skatteændring tager ud-
gangspunkt i effekten på arbejdstiden beregnet med den estimerede adfærdsrespons på følgende 
vis: 
 ∆ℎ = ∙ ( 1 − − 1 − ) + ∙ ( − )  
 
hvor ∆ℎ  er ændringen i den ugentlige arbejdstid for person i.  og  er de estimerede parametre 
for hhv. marginallønnen og øvrig indkomst, jf. boks II.7. Marginalskatter med gældende regler ( ) 
og ændrede regler ( ) samt øvrig indkomst ( 	og ) er beregnet med Lovmodellens skattemo-
del.    
 
Oplysninger om ugentlig arbejdstid er fra registeret Beskæftigelse for Lønmodtagere (BFL), der 
indeholder månedlige oplysninger om betalt arbejdstid. Der er foretaget en korrektion af den ind-
berettede arbejdstid for fastlønnede ansættelser for at tage højde for, at fastlønnede i modsætning 
til timelønnede får løn under ferier og på helligdage. Oplysninger om ansættelse som fast- eller 
timelønnet er fra Lønstatistikken og med imputeringer for ansættelser, der ikke er omfattet heraf 
(fortrinsvis ansættelser på små private arbejdspladser).  
 
Beregning af det dynamiske provenu – dvs. ændrede skatteindtægter som følge af ændret ar-
bejdstid og lønindkomst – foretages med skattemodellen og med udgangspunkt i en ændring i 
lønindkomsten, der er afledt af en persons ændrede arbejdstid, aflønnet med personens gennem-
snitlige timeløn i udgangspunktet.  
 
Særligt ved ændring af skattegrænser 
 
Beregning af adfærdsvirkningerne af ændrede skattegrænser er forbundet med særlige metode-
mæssige udfordringer. Dette kan illustreres ved et eksempel, hvor topskattegrænsen hæves. Per-
soner med en arbejdsindkomst, der har ligget mellem den gældende og den nye topskattegrænse, 
får ved forøgelsen af topskattegrænsen umiddelbart reduceret marginalskatten svarende til tops-
kattesatsen. Den lavere marginalskat antages i overensstemmelse med de estimerede elasticite-
ter at få disse personer til at øge deres arbejdsudbud. I beregningen antages dette også at gælde 
for personer, der kun ligger lidt under den nye grænse. I beregningen vil nogle personer derfor 
øge deres arbejdsudbud så meget, at deres indkomst kommer op over den nye topskattegrænse, 
dvs. til et indtjeningsniveau, hvor de har den samme marginalskat som før. I de viste provenu-
beregninger antages, at der ikke betales topskat af den del af indkomstfremgangen, der som følge 
af den øgede arbejdstid kommer til at ligge over den nye topskattegrænse. Det bidrager dog sta-
dig til en overvurdering af provenuvirkningen. I modsat retning trækker, at der i arbejdsudbuds- og 
provenuberegningerne ikke indregnes en adfærdsreaktion for personer med indkomster lige under 
den gældende topskattegrænse. I de viste beregninger er det antaget, at de to modsatrettede ef-
fekter på arbejdsudbudsvirkningen opvejer hinanden. 
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BOKS II.9 BEREGNING AF ADFÆRDSVIRKNINGER, FORTSAT 

 
Vurdering af usikkerhed 
 
Usikkerheden på de estimerede elasticiteter indebærer, at der også er usikkerhed på de beregne-
de arbejdsudbuds- og provenuberegninger. Denne usikkerhed beregnes ved hjælp af en simulati-
onsteknik, hvor arbejdsudbuds- og provenuvirkningerne genberegnes 100.000 gange. De estime-
rede parametre  og  for hhv. marginallønnen og øvrig indkomst udtrækkes ved tilfældig udtræk-
ning fra deres fælles fordeling: 
 

                                   ( ,	 )~ , , ( , ) , 
 

 

hvor ( , ) er variansmatricen for  og . Herefter beregnes 95-pct.-konfindensintervaller ud 
fra de 100.000 beregnede arbejdsudbuds- og provenuvirkninger. 
 

 
For hver af de tre skatteændringer er den forventede effekt på ar-
bejdsudbuddet beregnet. I alle tre tilfælde er skatten reduceret i et 
omfang, der fører til et mekanisk provenutab, dvs. umiddelbart prove-
nutab før tilbageløb, på 1 mia. kr. i 2018. Arbejdsudbudseffekten 
opgøres som fuldtidspersoner, hvor de ekstra timer er omregnet med 
en standardarbejdstid for en fuldtidsansat.  
 
En lempelse af bundskattesatsen på knap 0,09 pct.point udløser et 
mekanisk provenutab på 1 mia. kr. Arbejdsudbudsvirkningen ved en 
sådan skattereduktion er relativt beskeden. Et mekanisk provenutab 
på 1 mia. kr. kan ikke finansiere en særlig stor reduktion af bundskat-
ten. Det skyldes, at skattebasen er stor, idet næsten alle betaler 
bundskat. Ifølge modellen vil en sådan reduktion af bundskattesatsen 
øge arbejdsudbuddet med 333 personer, jf. tabel II.3. 
 
Tilsvarende vil en nedsættelse af topskattesatsen med 0,77 pct.point 
udløse et mekanisk provenutab på 1 mia. kr. Dette vurderes at ville 
føre til en stigning i arbejdsudbuddet svarende til 464 fuldtidspersoner 
eller ca. 40 pct. mere end ved en bundskattelettelse med samme 
umiddelbare provenuvirkning. 
 
Den betydelige forskel skyldes, at en stor andel af provenutabet ved 
en nedsættelse af bundskattesatsen går til personer med højere 
indkomster. Der er dermed kun mulighed for at give meget beskeden 
reduktion i marginalskatten til hver enkelt. Rettes skattelettelsen i 
stedet mod topskatteyderne, er det mekaniske provenutab ved en 
given reduktion af skattesatsen mindre, fordi indkomstmassen, der 
beskattes med topskat, er relativt lille. Med andre ord indebærer en 
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reduktion af topskattesatsen et relativt begrænset bortfald af skatte-
indtægter. Dermed kan marginalskatten sænkes relativt set meget for 
de samme penge, hvilket manifesterer sig i arbejdsudbuddet.  
 
En større effekt på arbejdsudbuddet kan opnås ved at forhøje top-
skattegrænsen svarende til et umiddelbart provenutab på 1 mia. kr. 
Dette vurderes at medføre en stigning i arbejdsudbuddet svarende til 
893 fuldtidspersoner, hvilket er næsten dobbelt så stor en effekt som 
ved en nedsættelse af topskattesatsen. For det første er der relativt 
mange topskatteydere lige over topskattegrænsen. Det indebærer, at 
en relativt stor andel af skattenedsættelsen går til personer, der får en 
stor reduktion i marginalskatten. Dertil kommer, at en forhøjelse af 
topskattegrænsen rammer et indkomstområde med relativt mange 
kvinder. Da kvindernes timeelasticitet er højere end mænds, betyder 
det også, at effekten bliver relativt kraftig. 
 
Den statistiske usikkerhed på timeelasticiteten afspejler sig i en tilsva-
rende usikkerhed på de beregnede virkninger på arbejdsudbuddet, 
hvilket er anskueliggjort i tabel II.3 ved angivelse af et lavt og et højt 
skøn for arbejdsudbudsvirkningen, hvor ”Lav” og Høj” angiver hen-
holdsvis den nedre og øvre grænse i 95-pct.-konfidensintervallet for 
hver skatteændring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En forhøjelse af 

topskattegrænsen 

giver mest 

arbejdsudbud pr. 

krone provenutab 

Usikre 

arbejdsudbuds- 

virkninger 



Skat og arbejdsudbud - effekter af skatteændringer II.6 

 Dansk Økonomi, efterår 2018            139
 

TABEL II.3 ARBEJDSUDBUDSVIRKNINGER 

 
 

Mænd Kvinder 
Alleb) 

Skatteændringa) Lav Middel Høj 

      

Bundskattesats 40 293 -119 333 775 

Topskattesats 111 352 -411 464 1.334 

Topskattegrænse 159 735 -468 893 2.242 

     
 

 
a) Alle skatteændringer svarer til et umiddelbart provenutab på 1 mia. 

kr. i 2018. Bundskattesatsen er nedsat med 0,09 pct.point, topskat-
tesatsen er nedsat med 0,77 pct.point og topskattegrænsen er for-
højet med 14.660 kr. Ved nedsættelse af bund- og topskattesatser-
ne er der foretaget en parallel nedsættelse af det skrå skatteloft. 

b) Det centrale skøn for arbejdsudbudsvirkningen er angivet i kolonnen 
”Middel” mens ”Lav” og ”Høj” angiver henholdsvis den nedre og øvre 
grænse i 95-pct. konfidensintervallet. 

Anm.: Arbejdsudbudsvirkningen er omregnet til fuldtidspersoner med ud-
gangspunkt i den præsterede årlige arbejdstid for en fuldtidsansat 
på 1.628 timer. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af en 3,3 pct. stikprøve af befolknin-
gen i 2015. 

 
 
 
Eksempelvis viser beregningerne, at usikkerheden på det centrale 
skøn på 333 fuldtidspersoner for arbejdsudbudsvirkningen af en 
nedsættelse af bundskattesatsen svarer til et spænd på 895 fuldtids-
personer fra -119 til 775 fuldtidspersoner, jf. figur II.8. 
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FIGUR II.8 USIKKERHED PÅ ARBEJDSUDBUDDET 

 
 

 
 

a) Se note til tabel II.3. 
Anm.: Figuren viser 95-pct. konfidensintervaller for de centrale skøn for ar-

bejdsudbudsvirkningen i tabel II.3 af tre skattenedsættelser med et 
umiddelbart provenutab på 1 mia. kr. (BSS: nedsættelse af bund-
skattesatsen med 0,085 pct.point, TSS: nedsættelse af topskatte-
satsen med 0,77 pct.point; TSG: forhøjelse af topskattegrænsen 
med 14.660 kr.).”SKM” angiver Skatteministeriets beregninger i 
Skatteøkonomisk Redegørelse (2017) (ekskl. deltagelseseffekten), 
der tager afsæt i 2017-niveau og 2025-regler (ekskl. 2018-
skattereformen). 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellen og en 3,3 pct. stikprøve af befolk-
ningen i 2015 og Skatteøkonomisk Redegørelse (2017), Appendiks 
3B. 

 
 
Ved en nedsættelse af topskattesatsen er der et spænd på 1.745 
fuldtidspersoner fra -411 til 1.334 fuldtidspersoner. Effekten af en 
forhøjelse af topskattegrænsen ligger mellem -468 og 2.242 fuldtids-
personer, dvs. et spænd på 2.710 fuldtidspersoner. 
 
For alle tre skatteændringer svarer de tilsvarende skøn ved anven-
delse af henholdsvis de økonomiske ministeriers elasticiteter og 
regnemetoder omtrent til de centrale skøn for elasticiteterne fra de 
nye empiriske resultater. Det ses, når der sammenlignes med bereg-
ninger fra Skatteministeriet, som lægger beregningsantagelser til 
grund, der afviger lidt fra de her anvendte, jf. anmærkningen til figur 
II.8. 
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Imidlertid skal det bemærkes, at den estimerede timeelasticitet på 0,1 
i nærværende undersøgelse kan betragtes som en kortsigtseffekt ved 
ændringer i skattesystemet. Der eksisterer i den økonomiske litteratur 
et vist belæg for at forvente, at den langsigtede elasticitet er større 
end den kortsigtede, om end der er betydelig usikkerhed om størrel-
sesordenen. Nærværende estimat på 0,1 kan altså godt undervurde-
re den langsigtede effekt. De økonomiske ministerier benytter en 
elasticitet på 0,1 som udtryk for den langsigtede effekt. 
 
Provenuvirkningerne af de tre undersøgte skatteændringer afspejler 
størrelsen af virkningerne på arbejdsudbuddet, jf. tabel II.4. Den 
dynamiske provenugevinst, der følger af et øget arbejdsudbud er 
således 75 mio. kr. for en nedsættelse af bundskattesatsen, 213 mio. 
kr. for en reduktion af topskattesatsen og 235 mio. kr. for en forhøjel-
se af topskattegrænsen. Det skyldes, at øget arbejdstid forudsættes 
at blive omsat til en højere lønindkomst med den gennemsnitlige 
timeløn for de berørte. 
 
Der er større forskelle på det dynamiske provenu ved en bund- og en 
topskattenedsættelse, end det som forskellene i arbejdsudbudsvirk-
ningerne i sig selv kan forklare. Årsagen er, at en topskattelettelse 
berører en personkreds, der har højere gennemsnitlige timelønnin-
ger, og for en nedsættelse af topskattesatsen bidrager den højere 
marginalskat også med en større provenueffekt. De beregnede pro-
venueffekter ved en topskattelettelse dækker således både over, at 
arbejdsudbudsvirkningen ved en topskattelettelse er større end ved 
en bundskattelettelse, og at det ekstra arbejdsudbud har højere løn-
ninger end gennemsnittet. 
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TABEL II.4 PROVENUVIRKNINGER 

 
 Dynamisk 

provenu 

Nettoprovenutab 

Skatteændringa) Lav Middel Høj 

 Mio. kr. 

Bundskattesats 75 565 680 795 

Topskattesats 213 98 542 989 

Topskattegrænse 235 153 520 889 

     
 

 
a) Se note til tabel II.3. 
Anm.: Der er anvendt en tilbageløbsfaktor for stigende indtægter fra afgif-

ter på 24,5 pct. pr. krone i umiddelbart skatteprovenu. For alle skat-
teændringer er der således et umiddelbart provenutab på 1 mia. kr. 
for tilbageløb og 755 mio. kr. efter tilbageløb fra afgifter. Nettoprove-
nuet er beregnet som det umiddelbare provenu efter tilbageløb fra-
trukket det dynamiske provenu. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellen og en 3,3 pct. stikprøve af befolk-
ningen i 2015. 

 
 
Usikkerheden på arbejdsudbudsvirkningen slår igennem som usik-
kerhed på de dynamiske provenueffekter, hvilket afspejler sig i inter-
valbredden for vurderingerne af nettoprovenuet ved de tre skattened-
sættelser, jf. figur II.9. Ved en nedsættelse af bundskattesatsen, hvor 
arbejdsudbudsvirkningen er forholdsvis lille, er usikkerhedsspændet 
for nettoprovenuet på 230 mio. kr., dækkende intervallet 565 til 795 
mio. kr., hvilket svarer til en tredjedel af det centrale provenuskøn på 
knap 680 mio. kr. 
 
Usikkerheden er væsentligt større for de undersøgte topskattened-
sættelser. Ved en nedsættelse af topskattesatsen er usikkerheden på 
provenuvirkningen af en størrelsesorden så provenuvirkningen ligger 
mellem 98 og 989 mio. kr. med 95 pct. sandsynlighed. Tilsvarende er 
usikkerhedsintervallet på mellem 153 og 889 mio. kr. for provenuvirk-
ningen af en forhøjelse af topskattegrænsen.  
 
 
 
 

Stor usikkerhed på 

de dynamiske 

provenuvirkninger 

… 

… især for 

nedsættelse  

af topskat 



Skat og arbejdsudbud - effekter af skatteændringer II.6 

 Dansk Økonomi, efterår 2018            143
 

FIGUR II.9 USIKKERHED PÅ PROVENUVIRKNINGERNE 

 
Nettoprovenutab 

 
 

a) Se note til tabel II.3. 
Anm.: Figuren viser 95-pct. konfidensintervaller for de centrale skøn for 

provenuvirkningen i tabel II.4. Se i øvrigt anmærkningen til figur II.8. 
Kilde: Egne beregninger på lovmodellen og en 3,3 pct. stikprøve af befolk-

ningen i 2015 og Skatteøkonomisk Redegørelse (2017), Appendiks 
3B. 

 
 
De tilsvarende provenuskøn med de økonomiske ministeriers elastici-
teter og regnemetoder svarer omtrent til de centrale skøn med afsæt i 
elasticiteterne fra de nye empiriske resultater, jf. figur II.9 
 
Som diskuteret i afsnit II.2 kan påvirkningen af de offentlige finanser 
opgøres ved hjælp af selvfinansieringsgraden. Selvfinansieringsgra-
den angiver hvor store skatteindtægter, der opstår som følge af æn-
dret adfærd sat i forhold til provenutabet efter tilbageløb.  
 
Da alle tre skatteeksperimenter er baseret på et provenutab efter 
tilbageløb på 755 mio. kr., er selvfinansieringsgraden proportional 
med det dynamiske provenu. Dermed er selvfinansieringsgraden 
størst for en forhøjelse af topskattegrænsen og mindst for en nedsæt-
telse af bundskattesatsen, jf. tabel II.5 og figur II.10. For skattelettel-
ser med et umiddelbart provenutab på 1 mia. kr. er selvfinansierings-
graden beregnet til henholdsvis 10,0 pct. og 28,2 pct. for en nedsæt-
telse af bund- og topskattesatserne, og til 31,2 pct. ved en forhøjelse 
af topskattegrænsen. 
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TABEL II.5 SELVFINANSIERINGSGRADER 

 
   

Skatteændringa) Lav Middel Høj 

 Pct. 

Bundskattesats -5 10 25 

Topskattesats -31 28 87 

Topskattegrænse -18 31 80 

     
 

 
a) Se note til tabel II.3. 
Anm.: Tabellen viser selvfinansieringsgrader, der er beregnet som andelen 

det dynamiske provenu udgør af det umiddelbare provenu efter til-
bageløb. Tabellen viser centrale skøn for selvfinansieringsgraden og 
med henholdsvis nedre og de øvre grænser i 95-pct. konfidensinter-
vallerne angivet i parenteser. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellen og en 3,3 pct. stikprøve af befolk-
ningen i 2015. 

 
 
For topskattenedsættelser aftager selvfinansieringsgraden med skat-
tenedsættelsens størrelse. Ved at øge nedsættelsen af topskattesat-
sen fra 0,77 til 3,85 pct.point svarende til umiddelbare provenutab på 
1 mia. kr. henholdsvis 5 mia. kr., falder selvfinansieringsgraden fra 
28,2 til 25,9 pct. Det skyldes, at den relative stigning i efterskat-
timelønnen ved en times ekstra arbejde bliver mindre og mindre, jo 
lavere topskattesatsen er. 
 
Tilsvarende falder selvfinansieringsgraden jo større en forhøjelse af 
topskattegrænsen, der foretages. Lempes topskattegrænsen svaren-
de til 5 mia. kr. i stedet for 1 mia. kr., reduceres selvfinansieringsgra-
den fra 31,2 til 28,3 pct. Den aftagende selvfinansieringsgrad skyldes 
fortrinsvis to forhold. For det første er mænds andel af topskatteyder-
ne stigende med indkomsten – og mænd har lavere selvfinansie-
ringsgrader end kvinder som følge af deres lavere arbejdsudbuds-
elasticitet. For det andet er der mange beskæftigede, der befinder sig 
omkring den gældende topskattegrænse. Begge dele – relativt større 
mekanisk tab og en større andel af mænd med lavere timeelasticitet 
– medfører, at jo større man gør forhøjelsen i forhold til den eksiste-
rende grænse, desto mindre bliver selvfinansieringsgraden.  
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Usikkerheden på de beregnede selvfinansieringsgrader er større ved 
en topskattelettelse end ved en bundskattenedsættelse – både i 
absolutte tal og relativt set. Spændet for det centrale skøn på 28,2 
pct. for selvfinansieringsgraden ved en nedsættelse af topskattesat-
sen med 0,77 pct.point er således et interval på -31 til 87 pct. For en 
forhøjelse af topskattegrænsen med 14.660 kr. kan usikkerheden 
angives med intervallet -18 til 80 pct. Til sammenligning er det centra-
le skøn for selvfinansieringsgraden ved en bundskattenedsættelse 
10,0 pct. med et usikkerhedsspænd på 30 pct. fra -5 pct. til 25 pct. 
 
En gradvis forøget nedsættelse af topskattesatsen og en tilsvarende 
gradvis forøgelse af topskattegrænsen nærmer sig en fuld afskaffelse 
af topskatten. Afskaffes topskatten helt, er det umiddelbare provenu-
tab på godt 19 mia. kr., og selvfinansieringsgraden er beregnet til 
mellem -21 og 60 pct. med et centralt skøn på 19,4 pct., svarende til 
et endeligt provenutab på knap 12 mia. kr. 
 
De beregnede selvfinansieringsgrader for de udvalgte skattenedsæt-
telser er på omtrent samme niveau, som ved anvendelse af de øko-
nomiske ministeriers metode og beregningsforudsætninger, jf. figur 
II.10. Selvom beregningsforudsætningerne ikke er helt sammenligne-
lige, er de økonomiske ministeriers selvfinansieringsgrader nogen-
lunde på niveau med nærværende beregninger. 
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FIGUR II.10 USIKKERHED PÅ SELVFINANSIERINGS-
GRADEN 

 

 
 

a) Se note til tabel II.3 
Anm.: Figuren viser 95-pct. konfidensintervaller for de centrale skøn for 

selvfinansieringsgraden i tabel II.5. Se i øvrigt anmærkningen til figur 
II.8. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellen og en 3,3 pct. stikprøve af befolk-
ningen i 2015 og Skatteøkonomisk Redegørelse (2017), Appendiks 
3B. 
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FORDELINGSVIRKNINGER 

I dette afsnit belyses fordelingsvirkningerne af en nedsættelse af 
bund- og topskattesatserne og en forhøjelse af topskattegrænsen. 
Fordelingsvirkningerne vurderes ud fra skattenedsættelsernes forde-
ling på indkomstdeciler og med afsæt i virkningen på Gini-
koefficienten.  
 
Ved en nedsættelse af bundskattesatsen stiger skattereduktionen 
svagt med indkomsten, jf. figur II.11. Opgjort som andel af den dispo-
nible indkomst, er gevinsten imidlertid mere jævnt fordelt, jf. figur 
II.12. At skattereduktionen stiger svagt med indkomsten skyldes, at 
en nedsættelse af bundskattesatsen giver den samme procentvise 
nedsættelse af skattebetalingen af den del af den skattepligtige ind-
komst, der ligger over personfradraget.  
Både en nedsættelse af topskattesatsen og en forhøjelse af topskat-
tegrænsen er koncentreret i den øvre halvdel af indkomstfordelingen. 
Mens der er loft over skattenedsættelsen ved en forhøjelse af top-
skattegrænsen, svarende til skatteværdien af grænseforhøjelsen, 
giver en nedsættelse af topskattesatsen en skattenedsættelse af hele 
den del af den personlige indkomst, der ligger over topskattegræn-
sen.  
 
En nedsættelse af topskattesatsen er mere koncentreret i toppen af 
indkomstfordelingen end en forhøjelse af grænsen, jf. figur II.11 og 
II.12. En nedsættelse af topskattesatsen øger fortrinsvis den dispo-
nible indkomst i den øverste ende af indkomstfordelingen, og knap 75 
pct. af skattenedsættelsen går til at reducere skatten for den øverste 
indkomstdecil.  
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FIGUR II.11 FORDELING AF SKATTENEDSÆTTELSEN 

 
Fordeling af skattenedsættelsen på indkomstdeciler 

 
 

Anm.: Alle skatteændringer svarer til et umiddelbart provenutab på 5 mia. 
kr. i 2018. BSS: bundskattesatsen er nedsat med 0,42 pct.point. 
TSS: topskattesatsen er nedsat med 3,85 pct.point. TSG: topskatte-
grænsen er forhøjet med 91.760 kr. Ved nedsættelse af bund- og 
topskattesatserne er der foretaget en parallel nedsættelse af det 
skrå skatteloft. Enheden er personer og indkomst er ækvivaleret fa-
milieindkomst pr. person. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellen og en 3,3 pct. stikprøve af befolk-
ningen i 2015. 

 
 
En anden måde at vurdere fordelingsvirkningerne på, er ved at se på 
ændringer i Gini-koefficienten, der er et mål for relative indkomstfor-
skelle i befolkningen.23 Ved en bundskattenedsættelse svarende til et 
umiddelbart provenutab på 1 mia. kr., er stigningen i Gini-
koefficienten relativt beskeden, og stigningen er på 0,02 pct.point ved 
en bundskattenedsættelse svarende til et umiddelbart provenutab på 
5 mia.kr., jf. tabel II.6. 
 
 

                                                           
23) Gini-koefficienten ligger i intervallet 0-100. 
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FIGUR II.12 VIRKNING PÅ DISPONIBEL INDKOMST 

 
Fordeling på indkomstdeciler  
 

 
 

Anm.: Se anm. til figur II.11. 
Kilde: Egne beregninger på lovmodellen og en 3,3 pct. stikprøve af befolk-

ningen i 2015. 
 

 
Opgjort ved Gini-koefficienten øger en forhøjelse af topskattegræn-
sen indkomstuligheden mindre end en nedsættelse af topskattesat-
sen med samme umiddelbare provenutab. En forhøjelse af topskat-
tegrænsen svarende til et umiddelbart provenutab på 1 mia. kr. øger 
Gini-koefficienten med 0,04 pct.point stigende til 0,19 pct.point ved et 
umiddelbart provenutab på 5 mia. kr. Ved nedsættelse af topskatte-
satsen øges Gini-koefficienten 0,05 pct.point ved et umiddelbart 
provenutab på 1 mia. kr. og med 0,27 ved provenutab på 5 mia. kr.  
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TABEL II.6 FORELINGSVIRKNINGER MÅLT VED ÆN-
DRING I GINI-KOEFFICIENTEN 

 
 Umiddelbart provenutab 

Skatteændringa) 1 mia. kr. 3 mia. kr. 5 mia. kr. 

 Ændring i Gini-koefficienten 

Bundskattesats 0,00 0,01 0,02 

Topskattesats 0,05 0,16 0,27 

Topskattegrænse 0,04 0,11 0,19 

    
 

 
a) Ved et umiddelbart provenutab på henholdsvis 1, 3 og 5 mia. kr. i 2018 

er bundskattesatsen nedsat med henholdsvis 0,09, 0,25 og 0,42 
pct.point og topskattesatsen med henholdsvis 0,77, 2,31 og 3,85 
pct.point. Topskattegrænsen er forhøjet med henholdsvis 14.660 kr., 
48,920 kr. og 91.760 kr. Ved nedsættelse af bund- og topskattesatser-
ne er der foretaget en parallel nedsættelse af det skrå skatteloft. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellen og en 3,3 pct. stikprøve af befolk-
ningen i 2015. 

 
 
 

II.7 OPSUMMERING  

Indtægterne fra beskatningen af arbejdsindkomst udgør en væsentlig 
del af finansieringen af de offentlige udgifter og bidrager til at omfor-
dele indkomst mellem borgerne. Beskatningen reducerer imidlertid 
den privatøkonomiske gevinst ved at øge arbejdsindkomsten. Der-
med svækkes den enkeltes tilskyndelse til at forøge arbejdstiden, 
tage et bijob, lede efter en bedre lønnet stilling og til at øge produkti-
viteten gennem uddannelse eller øget flid. Dermed forvrides skatte-
ydernes beslutninger. 
 
Påvirkningen af blandt andet de offentlige finanser sker således gen-
nem en række kanaler. Dette kapitel har haft særlig fokus på én af 
disse, nemlig valget af arbejdstid, inklusiv den forøgelse af arbejdsti-
den, der kan opnås ved at tage et bijob. 
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Problemstillingen er vigtig, når der skal tages stilling til, hvordan skat-
tesystemet bør indrettes. Ønsker politikerne eksempelvis at hæve 
skatterne for at finansiere større offentlige udgifter eller at øge pro-
gressionen for at styrke den økonomiske lighed i samfundet, er det 
væsentligt at have viden om, hvordan det vil påvirke den samlede 
velstand; der er behov for at kende afvejningen mellem forskellige 
hensyn. Ligeså vigtigt er det, hvis man i stedet ønsker at reducere 
skatterne for at øge arbejdsudbud og velstand. Det endelige tab af 
offentlige indtægter, og dermed finansieringsbehovet, afhænger i 
sidste ende af, i hvor høj grad de beskæftigede ændrer deres ar-
bejdsudbud som reaktion på skatteændringen. 
 
Arbejdet i dette kapitel skal ses i lyset af den aktuelle debat om reg-
neprincipperne for effekterne af den økonomiske politik, og i dette 
tilfælde helt konkret, hvilken effekt på arbejdsudbuddet, man må 
påregne, at ændringer i arbejdsindkomstbeskatningen har. 
 
I kapitlet fokuseres på de isolerede konsekvenser af ændringer i 
beskatningen af arbejdsindkomst. Der tages således ikke højde for, 
at de offentlige udgifter, som skatteindtægterne finansierer, kan på-
virke fordelingen af forbrugsmuligheder mellem borgerne, ligesom der 
ikke tages højde for eventuelle afledte effekter af offentlige udgifter 
på arbejdsudbud og produktivitet. 
 
En ny analyse af skattens påvirkning af arbejdsudbuddet 
 
Kapitlets vigtigste enkeltstående bidrag er en ny analyse af den så-
kaldte timeelasticitet, altså hvor kraftigt ændringer i marginalskatten 
på arbejdsindkomst slår igennem på arbejdstiden blandt beskæftige-
de. Elasticiteten for mænd og kvinder set under ét estimeres i dette 
kapitel til 0,10. Det betyder, at en skattenedsættelse, der udløser en 
stigning i den reale timeløn efter skat med 1 pct., forventeligt vil løfte 
arbejdstiden med 0,10 pct. For en person, der i udgangspunktet ar-
bejder 37 timer om ugen, svarer dette til, at vedkommende forøger 
sin ugentlige arbejdstid med 22 minutter ved en stigning i reallønnen 
efter skat på 10 pct.; dette svarer eksempelvis for topskatteydere 
omtrentligt til, at topskatten reduceres med 5 pct.point. Denne effekt 
skal opfattes som en gennemsnitlig effekt, der dækker over, at nogle 
vil forøge deres arbejdstid relativt meget, mens andre slet ikke vil 
ændre på deres arbejdstid eller ligefrem reducere den. 
 
En skattereduktion, der fører til en stigning i reallønnen efter skat, kan 
for nogle skatteydere trække i retning af at mindske arbejdsudbuddet. 
Det skyldes den såkaldte indkomsteffekt, der følger af, at man ved en 
højere realløn ikke behøver arbejde så længe for at opretholde et 
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givet forbrug. Indkomstelasticiteten (der angiver hvor mange pct. 
arbejdstiden ændres, når indkomsten forøges med én pct.) estimeres 
imidlertid til at være meget lille i den nærværende analyse, og der 
findes ikke statistisk signifikante indkomsteffekter. Dette resultat 
findes også i lignende danske undersøgelser såvel som i en række 
udenlandske undersøgelser. 
 
Analysen er baseret på data fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) for 
perioden 1997-2015. Disse spørgeskemabaserede data har den 
fordel, at der eksplicit er blevet spurgt til, hvor mange timer den en-
kelte respondent faktisk har arbejdet. AKU dækker ca. 30.000 perso-
ner pr. kvartal. 
 
Analysen bygger på, at ændringer i skattesystemet slår igennem på 
skatteydernes adfærd fra år til år. Med analysens design kan de 
estimerede effekter derfor fortolkes som de kortsigtede adfærdsreak-
tioner på ændringer i skattesystemet. Det forsøges således ikke at 
identificere størrelsesordenen af de langsigtede virkninger. Der eksi-
sterer i den økonomiske litteratur et vist belæg for at forvente, at den 
langsigtede elasticitet er større end den kortsigtede, om end der er 
betydelig usikkerhed om størrelsesordenen. 
 
Som nævnt estimeres timeudbudselasticiteten for kvinder og mænd 
under ét til 0,10. Bag dette tal ligger en forskel på kvinder og mænds 
reaktion, jf. tabel II.7. Foretages analysen alene på baggrund af data 
for mænd findes en elasticitet på 0,02, som ud fra en rent statistisk 
betragtning ikke kan udelukkes at være nul. For kvinder findes en 
betydeligt større elasticitet på 0,16, som ér statistisk signifikant for-
skellig fra nul. At kvinder reagerer kraftigere på skatteændringer, end 
mænd, genfindes i såvel dansk som international litteratur. På grund 
af den betydelige usikkerhed forbundet med resultaterne i nærvæ-
rende estimation, er forskellen i elasticiteten mellem mænd og kvin-
der imidlertid ikke statistisk signifikant.  
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TABEL II.7 ANALYSENS HOVEDRESULTATER 

 
 Elasticitet mht. 

marginalskat 

Konfidensinterval 

Kvinder og mænd 
samlet 

0,10* 0,01 - 0,18 

- kvinder 0,16* 0,03 - 0,29 

- mænd 0,02 -0,10 - 0,13 
 

Anm.: Elasticitet mht. marginalskat angiver den procentvise ændring i ar-
bejdstiden ved en reduktion i marginalskatten, der bevirker at (1 − marginalskatten) forøges med en procent. Tabellen viser elasti-
citeter opgjort med udgangspunkt i gennemsnitlige værdier for ar-
bejdstiden. * angiver, at estimatet er signifikant på et 5-
procentniveau. “Konfidensinterval” angiver grænserne i konfidensin-
tervaller på 5 pct.-signifikansniveau.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Overordnet er resultaterne i god tråd med tidligere analyser for Dan-
mark. Den gennemsnitlige elasticitet på 0,10 svarer til den gennem-
snitlige timeelasticitet, der estimeres i blandt andet Frederiksen mfl. 
(2008). At der ikke findes statistisk signifikante timeelasticiteter for 
mænd er også i overensstemmelse med tidligere undersøgelser. 
  
Konsekvenser for regneprincipperne 
 
Analysen giver ikke anledning til at anfægte den timeelasticitet, de 
økonomiske ministerier lægger til grund, når de foretager konse-
kvensberegninger.  
 
Det er i fremstillingen betonet, at der er en betydelig grad af usikker-
hed omkring størrelsesordenerne af adfærdsreaktionerne. Om end 
litteraturen tegner et nogenlunde samstemmende billede af timeela-
sticiteter i omegnen af 0,0 til 0,3, har selv disse umiddelbart små 
forskelle stor betydning for, hvordan skatteændringer påvirker ek-
sempelvis de offentlige finanser. Det er derfor uheldigt at ignorere 
denne usikkerhed, når man foretager konsekvensberegninger af 
ændringer i skattepolitikken. 
 
Så selvom den centrale timeelasticitet, de økonomiske ministerier 
lægger til grund, bekræftes af den nye undersøgelse, er der behov for 
fremover i langt større grad at betone graden af usikkerhed. I afsnit 
II.6 præsenteres simulationer af selvfinansieringsgraden ved forskel-
lige skattereduktioner, dvs. den andel af provenutabet, der kommer 
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tilbage til de offentlige kasser som følge af øget arbejdsudbud. Når 
usikkerheden inddrages, svinger selvfinansieringsgraden ved en 
forøgelse af topskattegrænsen (svarende til et umiddelbart provenu-
tab på 1 mia. kr.) mellem -18 pct. og 80 pct. Tilsvarende svinger 
selvfinansieringsgraden af en nedsættelse af topskattesatsen mellem 
-31 og -87 pct., mens en lempelse af bundskattesatsen svinger mel-
lem -5 og 25.  
 
Det vil derfor være oplagt, at centraladministrationen fremover i høje-
re grad betoner denne usikkerhed ved fremlæggelse af eksempelvis 
skattereformer og i svar til Folketingets udvalg. I afsnit II.6 er der 
angivet en nem måde at gøre dette på. En tydeligere fremstilling af 
denne usikkerhed vil tydeliggøre for politikerne, at der er tale om 
skøn. 
 
Udfordringer og det fremadrettede arbejde 
 
Der eksisterer en meget stor mængde forskning i adfærdseffekter 
som følge af ændringer i skattesystemet. Der er imidlertid kun få 
danske undersøgelser af effekterne på arbejdstid, og der er ikke 
nogen konsensus på baggrund af den internationale litteratur om de 
præcise størrelsesordener på arbejdsudbudselasticiteterne. Dette er 
for så vidt ikke overraskende. Estimation af skatteelasticiteter er 
grundlæggende uhyre vanskeligt. Mængden af empiriske udfordrin-
ger er betydelig, og den eksisterende forskning benytter forskellige 
metoder, data og identificerende antagelser. 
 
Herudover vil det være forkert at betragte timeelasticiteten som en 
fast og konstant størrelse. Den gennemsnitlige elasticitet skal betrag-
tes som et gennemsnit over befolkningsgrupper, der kan variere i en 
række dimensioner, herunder køn, alder, uddannelse og civilstand. 
Hver af disse grupper kan have forskellige reaktioner på ændringer i 
skattesystemet. Udover at der kan ske en udvikling i timeelasticiteten 
for hver af disse grupper over tid, kan gruppernes relative størrelse 
ændre sig – begge dele vil påvirke den gennemsnitlige elasticitet. 
Forskellen på tværs af grupper er særlig vigtig at være opmærksom 
på, jo mere målrettet en ændring i skattesystemet er.  
 
Den empiriske undersøgelse, der er præsenteret i kapitlet, har fokus 
på de arbejdsudbudseffekter, der materialiserer sig umiddelbart efter 
en ændring i skattesystemet. Det er imidlertid forventeligt, at en del af 
effekten af ændrede skatter først viser sig på længere sigt, eksem-
pelvis fordi det tager tid at finde et nyt job eller at opkvalificere sig. 
Der er på baggrund af den empiriske litteratur betydelig usikkerhed 
om, hvor store disse langsigtseffekter kan påregnes at være. En del 
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af disse effekter vil formentlig virke via ændret produktivitet og der-
igennem ændrede timelønninger.  
 
Et andet væsentligt element, der stort set ikke er berørt i dette kapitel, 
er, hvordan ændringer i skattepolitikken påvirker deltagelsen på ar-
bejdsmarkedet. Deltagelsen på arbejdsmarkedet afhænger af såvel 
skatte- som overførselssystemet, ligesom heterogeniteten også på 
dette område er af stor vigtighed, idet forskellige persongrupper på 
forskellige ydelser alt efter evner, præferencer og jobmuligheder, må 
formodes at reagere forskelligt. 
 
Det er vigtigt at centraladministrationen etablerer solidt funderede 
regneprincipper. Det forbedrer muligheden for hurtigt at tilvejebringe 
en kvalificeret vurdering af, hvordan en given skatteændring påvirker 
den økonomiske aktivitet og de offentlige finanser. Herudover øger 
det gennemsigtigheden i beregningerne og sikrer konsistensen over 
tid på tværs af skiftende regeringer. Tydelige og systematiske regne-
principper kan endvidere gøre det mere gennemskueligt hvor høj 
grad af usikkerhed, der er knyttet til at opgøre adfærdseffekterne af 
ændringer i den økonomiske politik. 
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KAPITEL III 
UFAGLÆRTES TILKNYTNING TIL  
ARBEJDSMARKEDET 
RESUME 

Andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte 
med dansk baggrund er vokset markant siden årtusinde-
skiftet. 
 
Analyser i kapitlet viser, at en bidragende årsag til denne 
udvikling sandsynligvis er, at de ufaglærte i gennemsnit er 
blevet en mindre arbejdsmarkedsparat gruppe. Det kan 
derimod ikke entydigt afgøres, om beskæftigelsesmulig-
hederne for ufaglærte med dansk baggrund er blevet dår-
ligere, eller om de i højere grad er blevet langvarigt offent-
ligt forsørgede som følge af ændringer i forsørgelsessy-
stemet. 
 
Kapitlet indeholder desuden en analyse, der viser, at tiltag, 
der øger ufaglærtes tilskyndelse til at tage en erhvervsud-
dannelse, kan forventes at øge beskæftigelsessandsynlig-
heden med omkring 10 pct.point for de relevante personer. 
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III.1 INDLEDNING 

Muligheden for, at personer i den arbejdsdygtige alder kan modtage 
offentlig forsørgelse i perioder, hvor de ikke kan finde arbejde eller 
ikke kan arbejde grundet sygdom, er et af fundamenterne i velfærds-
samfundets sociale sikring. Antallet af offentligt forsørgede var sti-
gende gennem en lang periode frem til midten af 1990’erne, og of-
fentligt forsørgede er ofte blevet fremhævet som en mulig ressource 
til at øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen. De senere år har den 
generelle ledighed været faldende samtidig med, at andelen, som er 
offentligt forsørgede, kortvarigt såvel som langvarigt, er faldet blandt 
de fleste befolkningsgrupper, jf. De Økonomiske Råds Formandskab 
(2017b). Faldet i andelen af langvarigt offentligt forsørgede gælder 
imidlertid ikke for ufaglærte med dansk baggrund. Her er der tale om 
en markant anderledes udvikling, idet andelen af langvarigt offentligt 
forsørgede, særligt blandt de 30-49-årige, har været stigende siden 
årtusindeskiftet, jf. figur III.1. 
 
Udviklingen er sket i en periode, hvor befolkningens generelle ud-
dannelsesniveau er steget, og hvor gruppen af ufaglærte er blevet 
mindre. Det rejser spørgsmålet, om uddannelse er vejen ud af offent-
lig forsørgelse for de ufaglærte. Spørgsmålet er vigtigt, dels fordi 
længerevarende perioder på offentlig forsørgelse af mange opleves 
som en økonomisk og psykisk belastning, der mindsker livskvaliteten, 
dels fordi samfundet går glip af produktion og velstand, når borgerne 
ikke er i beskæftigelse. 
 
Dette kapitel forsøger at give en forklaring på, hvorfor en voksende 
andel af de ufaglærte er langvarigt offentligt forsørgede. Derudover 
belyses det, i hvilket omfang man kan forvente at kunne øge beskæf-
tigelsesomfanget blandt de ufaglærte, hvis de gennemførte en er-
hvervsuddannelse. 
 
Der er umiddelbart tre mulige forklaringer på den stigende andel 
langvarigt offentligt forsørgede blandt de ufaglærte med dansk bag-
grund. 
 
For det første kan de ufaglærte med dansk baggrund have oplevet en 
reduceret efterspørgsel efter deres arbejdskraft. Det kan eksempelvis 
være pga. den teknologiske udvikling, udflytning af arbejdsopgaver til 
lavtlønslande eller et øget udbud af indvandret arbejdskraft. I det 
omfang at en øget konkurrence om jobbene til ufaglærte ikke giver 
sig udslag i en lavere realløn for de ufaglærte, vil det føre til en fald-
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ende beskæftigelsesgrad og stigende forsørgelsesgrad blandt de 
ufaglærte. Én årsag til, at de ufaglærtes realløn ikke reduceres væ-
sentligt, hvis efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft mindskes, kan 
være, at de offentlige forsørgelsesydelser lægger en bund under de 
lønninger, der aftales af arbejdsmarkedets parter. 
 

FIGUR III.1 LANGVARIGT OFFENTLIGT FORSØRGEDE-
BLANDT UFAGLÆRTE MED DANSK  
BAGGRUND 

 
En voksende andel af de ufaglærte med dansk baggrund er langva-
rigt offentligt forsørgede – særligt blandt de 30-49-årige. 
 

 
 

Anm.: Langvarigt offentligt forsørgede er defineret som personer, der har 
modtaget offentlig forsørgelse i mindst 80 pct. af ugerne i de sene-
ste fem år. En mere detaljeret beskrivelse af, hvordan gruppen af 
langvarigt offentligt forsørgede afgrænses i kapitlets analyser, findes 
i anmærkningen til figur III.6. Ufaglærte defineres som personer, der 
ikke har en registreret fuldført uddannelse over grundskoleniveau. 
Personer med dansk baggrund er personer, som har mindst én for-
ælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
En anden mulighed er, at sammensætningen af de ufaglærte kan 
have ændret sig i retning af at være en mindre arbejdsmarkedsparat 
gruppe. Det kan blandt andet hænge sammen med, at det i højere 
grad kun er de mindst uddannelsesparate, der ikke tager en uddan-
nelse på et eller andet tidspunkt efter grundskolen. Såfremt denne 
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gruppe af ufaglærte i gennemsnit har dårligere kompetencer, dårlige-
re helbred og/eller flere sociale problemer, vil det være en bidragende 
forklaring til den stigende forsørgelsesgrad blandt de ufaglærte.  
 
Endelig er det muligt, at ændringer i reglerne for de forskellige for-
sørgelsesydelser kan have gjort det nemmere eller mere attraktivt at 
modtage offentlig forsørgelse. Generelt set er kravene for at modtage 
ydelser under de forskellige forsørgelsesordninger ikke blevet mere 
lempelige, og ydelsernes størrelse er heller ikke blevet øget. En ræk-
ke forsørgelsesydelser er blevet afskaffet, og for andre forsørgelses-
ydelser er reglerne blevet strammet, så færre kan modtage ydelser-
ne, eller så ydelserne kan modtages i kortere tid. Der er dog også 
kommet nye forsørgelsesordninger til, og for nogle af de eksisterende 
ordninger er muligheden for at modtage en ydelse blevet forbedret for 
afgrænsede grupper. Især pga. udbygningen af fleksjobordningen 
kan det ikke udelukkes, at ændringerne i forsørgelsessystemet sam-
let set kan have bidraget til stigningen i andelen af langvarigt offentligt 
forsørgede blandt de ufaglærte. Sammenhængen mellem ændringer-
ne i overførselssystemet og udviklingen i andelen af de ufaglærte, 
som er langvarigt offentligt forsørgede, belyses dog ikke nærmere i 
dette kapitel.1  
 
På baggrund af en gennemgang af den eksisterende forskning om 
virkningerne på arbejdsmarkedet af den teknologiske udvikling, den 
økonomiske globalisering og indvandring kan det ikke entydigt kon-
kluderes, om de ufaglærte med dansk baggrund har oplevet, at efter-
spørgslen efter deres arbejdskraft er blevet reduceret eller øget. En 
mindsket efterspørgsel efter arbejdskraft, der udfører visse former for 
rutinepræget arbejde, har trukket i retning af at mindske efterspørgs-
len efter ufaglærte. Derudover kan et stigende udbud af indvandret 
arbejdskraft have gjort det sværere for de ufaglærte med dansk bag-
grund at finde beskæftigelse. Et betydeligt samlet fald i antallet af 
ufaglærte har derimod trukket den anden vej. For en given efter-
spørgsel efter ufaglært arbejdskraft er der således blevet færre til at 
konkurrere om jobbene. Derudover kan en stigende arbejdskraftefter-
spørgsel i servicesektoren have virket i retning af at øge efterspørgs-
len efter ufaglært arbejdskraft. 
 

                                                           
1) De Økonomiske Råds Formandskab (2017b) giver et kort overblik over de vigtigste 

ændringer af indkomstoverførselssystemet siden midten af 1990’erne og diskuterer 
virkningerne af disse ændringer på antallet af offentligt forsørgede. 
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Mens det er uklart, om udviklingen i arbejdskraftefterspørgslen har 
medvirket til at øge andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt 
de ufaglærte, er det sandsynligt, at en ændret sammensætning af 
gruppen af ufaglærte har været en medvirkende årsag til stigningen i 
denne andel. Analyser i dette kapitel tegner således et billede af, at 
de ufaglærte i højere grad end tidligere har karakteristika, der kende-
tegner personer med en relativ svag arbejdsmarkedstilknytning, og at 
forskellene mellem ufaglærte og uddannede er steget.2 Sammenlig-
net med personer, som har afsluttet en gymnasial eller erhvervskom-
petencegivende uddannelse, er der eksempelvis blevet relativt flere 
blandt de ufaglærte, der har børn, som er anbragt uden for hjemmet, 
har haft en eller flere hospitalsindlæggelser i løbet af et år, eller er 
blevet idømt en frihedsstraf. Forskellen mellem den opvækst ufaglær-
te og uddannede oplevede i barndommen er også øget. Der er blandt 
andet sket en vækst i andelen af de ufaglærte, der som børn selv var 
anbragt, eller voksede op med straffede og/eller offentligt forsørgede 
forældre. 
 
Analyseresultater i kapitlet tyder på, at beskæftigelsesomfanget ville 
kunne øges væsentligt blandt ufaglærte, hvis de fik en erhvervsud-
dannelse. Det estimeres, at de ufaglærte unge, som vurderes at have 
de bedste forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse, 
i gennemsnit vil få øget deres beskæftigelsessandsynlighed med 
omkring 10 pct.point, hvis de faktisk fuldfører en sådan uddannelse. 
Dette estimat kan dog være et overkantsskøn, da der kan være fakto-
rer, der påvirker både beskæftigelsessandsynligheden og uddannel-
sestilbøjeligheden, som analysen ikke tager højde for. 
 
I næste afsnit gennemgås en række faktorer, der kan have mindsket 
efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft. I afsnit III.3 beskrives 
gruppen af ufaglærte, og det undersøges, om gruppen er blevet min-
dre arbejdsmarkedsparat over tid. I afsnit III.4 undersøges effekten af 
at give ufaglærte en uddannelse. Afsnit III.5 opsummerer og afrunder. 
 
 

                                                           
2) Uddannede defineres som personer, der har gennemført en gymnasial eller erhvervs-

kompetencegivende uddannelse. 
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III.2 EFTERSPØRGSLEN EFTER 
UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT 

Som nævnt i afsnit III.1 er én af de mulige forklaringer på, at andelen 
af langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte med dansk bag-
grund er steget, at de ufaglærte med dansk baggrund har oplevet en 
reduceret efterspørgsel efter deres arbejdskraft. 
 
Der har gennem en længere årrække været en tendens til, at beskæf-
tigelsesandelen blandt ufaglærte med dansk baggrund er faldet, jf. 
figur III.2. I 1985 var 78 pct. af de 30-49-årige ufaglærte med dansk 
baggrund i beskæftigelse. I 2016 var beskæftigelsesandelen for den-
ne gruppe reduceret til 60 pct. For andre uddannelsesgrupper har der 
derimod kun været mindre fald i beskæftigelsesandelen fra 1985 til 
2016. Den faldende beskæftigelsesandel blandt de ufaglærte med 
dansk baggrund – der er et spejlbillede af og den umiddelbare årsag 
til udviklingen i andelen af langvarigt offentligt forsørgede i denne 
gruppe – kan både skyldes, at efterspørgslen efter deres arbejdskraft 
er blevet mindre, og at udbuddet (eller kvaliteten) af deres arbejds-
kraft er mindsket.  
 
Dette afsnit belyser, hvordan efterspørgslen efter ufaglært arbejds-
kraft har udviklet sig de seneste årtier. Der ses først på, hvordan den 
teknologiske udvikling og globaliseringen har ændret efterspørgslen 
efter forskellige typer af arbejdskraft, og hvad det har betydet for de 
ufaglærtes jobmuligheder. Herefter diskuteres det, hvilken virkning 
den øgede indvandring af udenlandsk arbejdskraft har haft på be-
skæftigelsesmulighederne for ufaglærte med dansk baggrund. Da 
indvandrerne især har fundet beskæftigelse i lavtlønnede job, kunne 
det tænkes, at det er blevet sværere for de ufaglærte med dansk 
baggrund at finde et job. 
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FIGUR III.2 ANDEL  
BESKÆFTIGEDE 

 
FIGUR III.3 RELATIVE  

LØNFORSKELLE 

 

 
Faldende beskæftigelsesandel for ufaglær-
te. 

  
Udviklingen i timelønnen er relativt ens for
forskellige uddannelsesgrupper. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Anm.: Figur III.2 viser andelen, der er i beskæftigelse blandt personer med forskellig uddannelsesbaggrund. 
Figur III.3 viser den gennemsnitlige timeløn for forskellige uddannelsesgrupper opgjort relativt til den 
gennemsnitlige timeløn for ufaglærte. I begge figurer er tallene opgjort for 30-49-årige med dansk bag-
grund. Beskæftigelsesandelene er opgjort ud fra oplysninger i RAS-registret. Beskæftigede inkluderer 
personer, som er i støttet beskæftigelse og modtager løn (f.eks. personer i løntilskuds- eller fleksjob). 
Opgørelsesmetoden for timelønningerne ændres i 2008. Før 2008 anvendes timelønsvariablen fra 
IDA-databasen, og fra og med 2008 er timelønnen beregnet med udgangspunkt i BFL-registret. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

UDDANNELSESSKÆV TEKNOLOGISK UDVIKLING 

I Danmark og de fleste andre lande er arbejdsstyrkens uddannelses-
niveau øget væsentligt. Hvis virksomhedernes efterspørgsel efter 
forskellige typer af arbejdskraft ikke ændrede sig over tid, skulle man 
forvente, at det øgede udbud af højtuddannet arbejdskraft ville få 
lønnen for den højtuddannede arbejdskraft til at falde relativt til løn-
nen for lavtuddannet arbejdskraft.3 
 

                                                           
3) Hvis højt- og lavtuddannede i meget høj grad var substituerbare, ville det kun kræve 

en lille ændring i forholdet mellem de højt- og lavtuddanedes lønninger for at få virk-
somhederne til at øge de højtuddannedes andel af de beskæftigede. Substitutions-
elasticiteten mellem højt- og lavtuddannet arbejdskraft er dog ifølge empiriske studier 
ikke så stor, at arbejdskraftefterspørgslen ville have kunnet tilpasse sig den ændrede 
uddannelsesmæssige sammensætning af arbejdsudbuddet uden en væsentlig ned-
gang i den relative løn for højtuddannet arbejdskraft, jf. Finansministeriet (2016) og 
Acemoglu og Autor (2011). 
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I de fleste lande har der dog ikke været en tendens til, at de højtud-
dannedes løn er faldet væsentligt i forhold til de lavtuddannedes. I 
Danmark har forholdet mellem den gennemsnitlige timeløn for perso-
ner med en videregående uddannelse og den gennemsnitlige timeløn 
for ufaglærte været relativt konstant siden 1985, jf. figur III.3. I mange 
andre europæiske lande har forholdet mellem højt- og lavtuddanne-
des lønninger heller ikke ændret sig væsentligt, jf. Crivellaro (2016). 
Der er også eksempler på lande, blandt andet USA, hvor de højtud-
dannedes lønninger er vokset mere end de lavtuddannedes, jf. f.eks. 
Acemoglu og Autor (2011). Det manglende fald i de højtuddannedes 
relative lønninger indikerer, at der må være forhold, som har øget 
efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft, samtidigt med at ud-
buddet er vokset. 
 
En væsentlig årsag til, at der er sket et skift i arbejdskraftefterspørgs-
len over mod højtuddannet arbejdskraft, er – ifølge den internationale 
forskning – at den teknologiske udvikling især har været til fordel for 
højtuddannet arbejdskraft, jf. Katz og Autor (1999) og Acemoglu og 
Autor (2011). Danske studier, der har analyseret løn- og beskæftigel-
sesudviklingen for forskellige typer af arbejdskraft i Danmark siden 
1980, finder også resultater, der er i overensstemmelse med, at den 
teknologiske udvikling især har øget efterspørgslen efter højtuddan-
net arbejdskraft, jf. Det Økonomiske Råds formandskab (1997), Jen-
sen og Sørensen (2002), Malchow-Møller og Skaksen (2004) og 
Stephensen (2014). 
 
Traditionelt er den teknologiske udviklings forskellige påvirkning af 
efterspøgslen efter højt- og lavtuddannet arbejdskraft blevet forklaret 
med, at teknologien har øget produktiviteten mere for højtuddannede 
end for lavtuddannede. En sådan teknologisk betinget mervækst i 
produktiviteten for de højtuddannede, der i det følgende omtales som 
kompetencefavoriserende teknologiske fremskridt, drejer efterspørgs-
len efter arbejdskraft over mod højtuddannet arbejdskraft og øger 
lønnen for højtuddannede relativt til lavtuddannede, jf. boks III.1.4 
 
 

                                                           
4) I den internationale økonomiske litteratur anvendes betegnelsen skill-biased techno-

logical change om en teknologisk udvikling, der øger produktiviteten mere for højtud-
dannede end for lavtlønnede. 
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BOKS III.1 PRODUKTIVITET OG ARBEJDSKRAFTEFTERSPØRGSEL 

 
Virkningen af ændringer i arbejdskraftens produktivitet på efterspørgslen efter lavt- og højtuddan-
net arbejdskraft kan belyses ved hjælp af en simpel økonomisk model, jf. Acemoglu og Autor 
(2011). 
 
I modellen antages det, at der findes to typer af arbejdskraft, lavtuddannede og højtuddannede, 
og at disse indgår i produktionen af en enkelt vare på et stort antal identiske virksomheder i en 
lukket økonomi, dvs. en økonomi, der ikke handler med udlandet. Produktionsfunktionen for hele 
økonomien antages at have følgende form: 
 

= + , 
 
hvor Y er produktionens størrelse, L er udbuddet af lavtuddannet arbejdskraft, H er udbuddet af 
højtuddannet arbejdskraft, og N (N=L+H) er arbejdsstyrkens samlede størrelse. σ er substitututi-
onselasticiteten, som angiver, i hvilken grad lavt- og højtuddannede kan erstatte hinanden i pro-
duktionen. AL og AH er teknologiafhængige konstanter, der påvirker de to arbejdskrafttypers pro-
duktivitet. 
 
Virksomhederne antages at være profitmaksimerende, og deres efterspørgsel efter arbejdskraft af 
en given type aftager derfor med lønnen for den pågældende arbejdskrafttype. Derudover antages 
det, at arbejdsudbuddet er konstant uanset lønniveauet, og at lønningerne bestemmes under fri 
konkurrence, således at udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft er i ligevægt. Figur A og fi-
gur B giver en grafisk illustration af, hvordan henholdsvis ligevægtslønnen for lavtuddannede, WL

*, 
og ligevægtslønnen for højtuddannede, WH

*, bestemmes. Det kan vises, at forholdet mellem de 
højtuddannedes løn og de lavtuddannedes løn er bestemt på følgende måde: 
 =  

 
Er den teknologiske udvikling uddannelsesskæv, således at de højtuddannedes produktivitet vok-
ser mere end de lavtuddannedes, svarer det i modellen til, at AH vokser hurtigere end AL, eller at 
AH/AL stiger. I figur A og figur B illustreres det, hvordan en stigning i AH påvirker efterspørgslen ef-
ter lavt- og højtuddannet arbejdskraft. De røde kurver viser efterspørgslen efter ændringen i AH. 
Ligevægtslønnen for højtuddannede stiger fra WH

* til WH
’, og ligevægtslønnen for lavtuddannede 

stiger fra WL
* til WL

’. Lønnen stiger dog relativt mest for de højtuddannede, så WH
’/WL

’ er større 
end WH

*/WL
*.a 

a) En stigning i AH øger lønnen for både lavt- og højtuddannede. Når σ>1, som der er klar empirisk evidens 
for, øges de højtuddannedes løn dog mere end de lavtuddannedes ved stigningen i AH.   
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BOKS III.1 PRODUKTIVITET OG ARBEJDSKRAFTEFTERSPØRGSEL, FORTSAT 

 

FIGUR A LAVTUDDANNEDE FIGUR B HØJTUDDANNEDE 

 
 
 

 
 

 

 
Med en teknologisk udvikling, der løbende øger efterspørgslen efter 
den bedst uddannede arbejdskraft og det relative lønniveau for den-
ne, vil der også være et økonomisk incitament til at uddanne sig, 
hvilket ifølge økonomisk teori vil øge udbuddet af højtuddannet ar-
bejdskraft. Når både efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft 
og udbuddet af denne vokser, vil man med kompetencefavoriserende 
teknologiske fremskridt forvente, at der er en vedvarende tendens til, 
at de højtuddannedes andel af de beskæftigede vokser, og at de 
lavtuddannedes andel af de beskæftigede falder, jf. Adermon og 
Gustavsson (2015). 
 
En række studier har imidlertid vist, at der i mange lande ikke kun er 
sket en stigning i andelen af de beskæftigede i de højst lønnede job, 
men også i andelen af de beskæftigede, der er ansat i de lavestløn-
nede job i servicesektoren, jf. f.eks. Autor og Dorn (2013), Goos m.fl. 
(2014) og Adermon og Gustavsson (2015). Der er således sket en 
såkaldt jobpolarisering, hvor der er blevet relativt færre af de job, der 
tidligere befandt sig i midten af lønfordelingen. Tendensen til job-
polarisering findes også i Danmark, om end det er usikkert, om be-
skæftigelsesandelen har været stigende for de lavtlønnede job, jf. 
figur III.4. I det omfang, at lønnen afspejler de beskæftigedes uddan-
nelse og andre arbejdsmarkedsrelevante evner, er jobpolarise-
ringstendensen ikke i overensstemmelse med kompetencefavorise-
rende teknologiske fremskridt, hvor andelen af de beskæftigede i 
lavtlønnede job ikke bare burde falde, men burde falde relativt mere 
end beskæftigelsesandelen for mellemlønnede job. 
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Andre tendenser på arbejdsmarkedet kan også være vanskelige at 
forklare, hvis den teknologiske udvikling skulle være kompetencefa-
voriserende, jf. Acemoglu og Autor (2011). For eksempel er det svært 
at forklare, hvorfor reallønnen for lavtuddannede i USA – og især 
reallønnen for ufaglærte mænd – er faldet over en længere årrække.5 
Det er også vanskeligt at forklare, hvorfor en stigende andel af de 
mellemuddannede i USA har fundet beskæftigelse i job, der tidligere 
primært er blevet besat af lavtuddannede. 

COMPUTERTEKNOLOGI OG RUTINEARBEJDE 

I de senere år er der fremkommet en mere nuanceret beskrivelse af 
den teknologiske udviklings påvirkning af arbejdsmarkedet, der i 
forhold til den traditionelle opfattelse af teknologiudviklingen som 
værende kompetencefavoriserende er i bedre overensstemmelse 
med de tendenser, der observeres på arbejdsmarkedet. Den nye 
beskrivelse af teknologiudviklingens påvirkning af arbejdsmarkedet 
giver også en mere detaljeret forklaring på, hvorfor den nye teknologi 
især øger efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft. 
 
Autor m.fl. (2003) argumenterer for, at computerbaserede teknologier 
(computere, robotter mv.) kan erstatte menneskelig arbejdskraft ved 
udførelsen af rutineopgaver. Rutineopgaver defineres i denne sam-
menhæng som opgaver, der udføres efter præcise retningslinjer og 
har en sådan karakter, at opgaverne kan beskrives ved hjælp af et 
computerprogram. Eksempler på rutinearbejde er f.eks. sorterings-, 
monterings-, beregnings- eller bogholderiarbejde. 
 
Den øgede brug af computerteknologi ser ifølge Autor m.fl. (2003) ud 
til at have mindsket efterspørgslen efter arbejdskraft, der udfører 
rutinearbejde. De virksomheder, som i størst omfang har indført com-
puterteknologi, er således virksomheder som i høj grad har været 
præget af rutinearbejde, og brugen af arbejdskraft, der udfører ruti-
neopgaver er reduceret væsentligt på disse virksomheder. 
 
  

                                                           
5) Når de højtuddannedes produktivitet øges, vil det ikke bare trække i retning af at øge 

reallønnen for de højtuddannede, men også reallønnen for de lavtuddannede, jf. boks 
III.1, og der er ikke noget, der tyder på, at produktiviteten for de lavtuddannede skulle 
være faldet. 
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FIGUR III.4 JOBPOLARISERING I DANMARK, RESUL-
TATER FRA FORSKELLIGE STUDIER 

 
Der er blevet færre af de job, der tidligere befandt sig i midten af 
lønfordelingen. 
 

 
 

Anm.: Figuren viser, hvordan andelen af lønmodtagerne, der er beskæfti-
get i hhv. lavt-, mellem- og højtlønnede job, har ændret sig ifølge tre 
forskellige empiriske undersøgelser. Placeringen af hvert enkelt 
lønmodtagers job i de tre løngrupper foretages med udgangspunkt i 
jobbets stillingsbetegnelse. Stillingsbetegnelserne grupperes først i 
forskellige overordnede stillingsgrupper, som er afgrænset med ud-
gangspunkt i den internationale fagklassifikation (ISCO). Dernæst 
sorteres disse stillingsgrupper efter deres gennemsnitslønninger og 
opdeles i tre grupper: lavtlønnede, mellemlønnede og højtlønnede 
stillingsgrupper. Endelig kategoriseres hvert enkelt job som værende 
et lavt-, mellem- eller højtlønnet job, afhængigt af hvilken stillings-
gruppe jobbet tilhører. Denne kategorisering af jobbene er konstant i 
hele analyseperioden. De tre studier anvender forskellige data og 
opdeler jobbene på lavt-, mellem- og højtlønnede job på en lidt for-
skellig måde. Derudover er ændringerne i fordelingen af de beskæf-
tigede på de tre løngrupper beregnet over forskellige perioder. Goos 
m.fl. (2009) ser på perioden 1993-2006, Goos m.fl. (2014) ser på 
perioden 1993-2010, og Keller og Utar (2016) ser på perioden 1999-
2009.  

Kilde: Goos m.fl. (2009, 2014) og Keller og Utar (2016). 
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Omvendt argumenterer Autor m.fl. (2003) for, at computerteknologien 
øger efterspørgslen efter arbejdskraft, der kan udføre opgaver, som 
ikke er rutinearbejde, men derimod opgaver, der kræver fleksibilitet, 
kreativitet og evnen til at sætte sig ind i og løse forskelligartede pro-
blemer (f.eks. ledelses-, salgs- eller udviklingsarbejde).  
 
Efterspørgslen efter arbejdskraft, der udfører manuelle opgaver, som 
ikke er rutineopgaver (f.eks. pedelarbejde, madtilberedning, ren-
gøring, vareudbringning og omsorgsarbejde), påvirkes umiddelbart 
kun i mindre grad af den øgede brug af computerteknologi. Da den 
teknologiske udvikling giver mindre produktivitetsstigninger i service-
sektoren end i fremstillingssektoren, er det dog muligt, at efter-
spørgslen efter arbejdskraft til manuelle opgaver, som ikke er rutine-
opgaver, vokser i servicesektoren. Det kan ske, hvis forbrugerne 
gerne vil forbruge tjenesteydelser og industrivarer i et relativt fast 
forhold, jf. Autor og Dorn (2013). 
 
Med baggrund i en række empiriske analyser konkluderer Autor m.fl. 
(2003), at den øgede brug af computerteknologi i høj grad kan forkla-
re, at efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft er vokset i for-
hold til efterspørgslen efter lavt- og mellemuddannet arbejdskraft. Det 
er således især den højtuddannede arbejdskraft, der har de kompe-
tencer, som virksomhederne i stigende grad efterspørger, nemlig 
evnerne til at udføre opgaver, der ikke er rutinearbejde, og at løse 
problemer kreativt og fleksibelt.  
 
Beskrivelsen af computerteknologiens påvirkning af arbejdskraftefter-
spørgslen i Autor m.fl. (2003) er i god overensstemmelse med den 
jobpolarisering, der ses på arbejdsmarkedet, jf. f.eks. Autor og Dorn 
(2013) og Goos m.fl. (2014). Det er således især mellemuddannede 
lønmodtagere i midten af lønfordelingen, som er blevet berørt af den 
reducerede efterspørgsel efter arbejdskraft til rutineopgaver. Det 
bidrager til at forklare, at der er sket et fald i andelen af lønmodtager-
ne, som er beskæftiget i job, der tidligere befandt sig i den midterste 
del af lønfordelingen. Den øgede brug af computerteknologi har om-
vendt øget efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft til mere 
komplekse opgaver, hvilket er medvirkende til, at andelen af lønmod-
tagerne, der er beskæftiget i de bedst lønnede job, er vokset. Mindre 
produktivitetsstigninger i servicesektoren end i fremstillingssektoren 
kan som allerede nævnt også have øget efterspørgslen efter arbejds-
kraft, der udfører manuelle opgaver, som ikke er rutineopgaver. Det 
kan bidrage til at forklare, at der i mange lande også er sket en stig-
ning i andelen af lønmodtagerne, der er beskæftiget i lavtlønnede job. 
Manuelle opgaver, som ikke er rutineopgaver, udføres således i stor 
udstrækning af lavtlønnet arbejdskraft. 
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Arbejdskraftens kompetencer i forhold til at udføre de arbejdsopga-
ver, som teknologien ikke overtager, eller som opstår pga. teknologi-
en, har også betydning for jobpolariseringen. Den ændrede arbejds-
kraftefterspørgsel får de mellemuddannede lønmodtagere, som ikke 
længere kan finde job midt i lønfordelingen, til at søge job længere 
nede eller længere oppe i lønfordelingen. Disse lønmodtagere, der 
tidligere udførte rutinearbejde, vil dog formentlig i højere grad kunne 
udføre de opgaver, der er forbundet med job længere nede i lønfor-
delingen end længere oppe. Det trækker i retning af en forøgelse af 
andelen af de beskæftigede, som er ansat i lavtlønnede job, jf. Ace-
moglu og Autor (2011). 
 
For de lavtuddannede har det dog en form for gøgeungeeffekt, når de 
mellemuddannede søger job længere nede i lønfordelingen, da ar-
bejdsgiverne ved et givent lønniveau ofte vil foretrække at ansætte 
mellemuddannede frem for lavtuddannede, jf. Andersen (2018). Hvis 
de lavtuddannede eller deres fagforeninger ikke er villige til at accep-
tere lavere lønninger, når de i højere grad skal konkurrere med de 
mellemuddannede om jobbene, kan det reducere beskæftigelsen for 
de lavtuddannede. 
 
I USA har tendensen til stigende efterspørgsel efter højtuddannet 
arbejdskraft især været markant før 2000. Efter 2000 er tendensen 
væsentligt svækket, og væksten i andelen af lønmodtagerne, som er 
beskæftiget i de højstlønnede job, er mere eller mindre ophørt. Ande-
len, der er beskæftiget i de lavestlønnede job, er derimod vokset 
markant siden 2000. Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft er forsat 
med at stige, og opbremsningen i efterspørgslen efter denne type af 
arbejdskraft har ifølge Beaudry m.fl. (2016) fået de højtuddannede til 
at finde job længere nede af jobrangstigen. Det har skubbet de lave-
reuddannede endnu længere ned ad jobrangstigen, og i et vist om-
fang helt ud af arbejdsmarkedet. 
 
Beaudry m.fl. (2016) forklarer opbremsningen i efterspørgslen efter 
højtuddannet arbejdskraft i USA med, at computerteknologien har 
nået et modent stadium, og at der derfor i mindre grad er brug for 
højtuddannet arbejdskraft til at indføre og udbygge anvendelsen af 
teknologien i virksomhederne. En anden medvirkende årsag til den 
afdæmpede efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft kunne 
være, at teknologiudviklingen har en sådan karakter, at en større del 
af de højtuddannedes arbejdsopgaver nu også kan udføres af com-
puterteknologi, jf. Brynjolfsson og McAfee (2014). Autor (2015) argu-
menterer desuden for, at en række andre forhold kan have dæmpet 
efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft efter 2000, herunder 
IT-boblens brist, finanskrisen og en hastigt voksende globalisering. 
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VIRKNINGER AF GLOBALISERINGEN 

Teknologien har i høj grad været med til at skabe fundamentet for 
den økonomiske globalisering, især ved at reducere transportom-
kostningerne samt øge rækkevidden og hastigheden af kommunikati-
on og informationsudveksling. Det er således blevet væsentligt lettere 
og billigere at udveksle varer, tjenesteydelser, kapital, arbejdskraft og 
information over landegrænserne. Denne udvikling har sammen med 
reducerede importtoldsatser i de fleste lande medført en kraftig vækst 
i den internationale handel. Den dermed følgende øgede konkurrence 
på markederne for forskellige varer og tjenesteydelser har haft stor 
betydning for efterspørgslen efter forskellige typer af arbejdskraft og 
lønmodtagernes jobmuligheder på de lokale arbejdsmarkeder, jf. 
f.eks. Autor (2016). 
 
Danmark og andre vestlige lande har især oplevet en kraftigt stigende 
handel med Kina og andre lavtlønslande. Vareimporten fra Kina til 
Danmark udgjorde i 1995 1,6 pct. af den samlede danske vareimport 
målt i kr. I 2017 var denne andel vokset til 7,3 pct.6 Der har også 
været en stor stigning i vareimporten til Danmark fra de tidligere øst-
europæiske lande, der blev optaget i EU i 2004, 2007 og 2013. Vare-
importen fra de 13 lande, der blev optaget i EU i 2004 eller senere, 
udgør således 9,5 pct. af den samlede vareimport i 2017. I 1995 var 
andelen 2,7 pct. 
 
Ashournia m.fl. (2014) har undersøgt, hvordan danske fremstillings-
virksomheder og disse virksomheders ansatte påvirkes af øget kon-
kurrence fra kinesiske varer på det danske hjemmemarked. Under-
søgelsen viser, at virksomhederne oplever et fald i omsætningen og 
antallet af ansatte, når konkurrencen fra kinesiske varer vokser. Det 
er især varer, der fremstilles med mindre uddannet arbejdskraft, som 
virksomhederne sælger færre af, når importkonkurrencen øges. Virk-
somhedernes reduktion i antallet af medarbejdere berører derfor i 
særlig grad de ansatte uden en videregående uddannelse. Øget 
importkonkurrence reducerer de berørte virksomheders gennemsnit-
ligelige timeløn for ansatte uden en videregående uddannelse, men 
har ingen væsentlig betydning for timelønningerne til ansatte med en 
sådan uddannelse. Ansatte uden en videregående uddannelse ople-
ver også en langsigtet reduktion af deres akkumulerede lønindkomst, 
hvis virksomheden, som de er ansat på, udsættes for øget konkur-
rence fra kinesiske varer.7 For ansatte med en videregående uddan-
                                                           
6) Kilde: www.statistikbanken.dk/KN8Y. 

7) Den akkumulerede lønindkomst for en given lønmodtager inkluderer lønindkomsterne 
fra alle de arbejdsplader, hvor lønmodtageren har været ansat over en 8-årig periode. 
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nelse har øget importkonkurrence ingen signifikant langsigtet effekt 
på den akkumulerede lønindkomst.  
 
Virksomheder inden for tøj- og tekstilindustrien er nogle af de virk-
somheder, der er blevet påvirket mest af øget importkonkurrence. 
Utar (2014) viser, at Kinas optagelse i Verdenshandelsorganisationen 
(WTO) i 2002 har betydet en kraftig stigning i importen af tøj og teks-
tiler fra Kina til Danmark. Ved optagelsen i WTO blev Kina således 
omfattet af en række aftaler om ophævelse af importkvoter på tøj og 
tekstiler fra udviklingslandene til de udviklede lande. Ifølge Utar 
(2014) har de danske virksomheder, der producerede tøj eller teksti-
ler omfattet af kvoteaftalen før Kinas optagelse i WTO, efterfølgende 
oplevet en betydelig nedgang i deres salg og antallet af ansatte. 
Medarbejderreduktionen er især gået ud over de ufaglærte, som i 
undersøgelsen inkluderer ansatte, der har en grundskoleuddannelse 
eller gymnasial uddannelse som højst fuldførte uddannelse. Der er 
også blevet færre ansatte med en erhvervsfaglig uddannelse, mens 
antallet af ansatte med en videregående uddannelse ikke er ændret 
væsentligt. Den øgede importkonkurrence har ikke ændret virksom-
hedernes løn til de ufaglærte, hvorimod virkningen på lønnen til an-
satte med en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse har været 
positiv.  
 
Utar (2018) finder, at ufaglærte, som før 2002 var ansat i danske 
virksomheder, der producerede tøj eller tekstiler omfattet af den 
ovennævnte kvoteaftale, har oplevet en væsentlig reduktion i deres 
akkumulerede lønindkomst fra 2002 til 2010 som følge af den øgede 
importkonkurrence fra Kina efter 2002. Den øgede importkonkurrence 
har derimod ikke ændret den akkumulerede lønindkomst væsentligt 
for de ansatte med en videregående uddannelse. Årsagen til, at der 
er en negativ virkning på lønindkomsten for de ufaglærte ansatte, er 
blandt andet, at de i højere grad bliver ledige, og at de opnår en lave-
re løn, når de finder beskæftigelse uden for den virksomhed, som de 
oprindeligt var ansat på. 
 
Keller og Utar (2016) viser, at den øgede konkurrence fra kinesiske 
varer på det danske marked har bidraget til jobpolariseringen i Dan-
mark. Mange mellemuddannede i fremstillingssektoren er således 
blevet skubbet over i lavtlønnede servicejob eller har fundet højere 
lønnede job. 
 
Det er ikke kun i Danmark, at øget importkonkurrence fra Kina har 
reduceret antallet af ansatte i fremstillingssektoren og har fået frem-
stillingsvirksomhederne til at reducere andelen af lavtuddannede 
blandt de ansatte. Eksempelvis viser Mio og Zhu (2013), at den øge-

Øget konkurrence på 

tøj og tekstiler har 

især reduceret 

beskæftigelsen af 

ufaglærte 

Ufaglærtes 

lønindkomst 

mindskes 

Øget konkurrence 

fra Kina har bidraget 

til jobpolarisering 

Konkurrencen fra 

Kina har tilsvarende 

virkninger i andre 

lande 



Ufaglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet - Efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft III.2 

 178            Dansk Økonomi, efterår 2018 

de importkonkurrence fra Kina kan forklare en betydelig del af væk-
sten i højtuddannedes andel af de ansatte i belgiske fremstillingsvirk-
somheder. En analyse af Balsvik m.fl. (2015) finder, at øget import-
konkurrence fra Kina har reduceret beskæftigelsen for arbejdskraft 
uden en videregående uddannelse i Norge.  Bloom m.fl. (2016) finder 
med udgangspunkt i virksomhedsdata fra 12 europæiske lande (inkl. 
Danmark), at andelen af virksomhedernes lønsum, der går til ansatte 
med en videregående uddannelse, øges, når virksomhederne udsæt-
tes for øget kinesisk importkonkurrence.  
 
Globaliseringen har ikke kun betydet øget konkurrence på færdige 
industrivarer, men også at virksomhederne i øget grad udflytter en del 
af deres arbejdsopgaver til andre lande, og ofte til lande, hvor lønni-
veauet er væsentligt lavere. Udflytningen af arbejdsopgaver er for-
mentlig en medvirkende årsag til, at en væsentlig del af rutinearbejdet 
er forsvundet i de mere udviklede økonomier. Det er således især 
produktionsopgaver og administrative opgaver med rutinemæssig 
karakter, der udflyttes, jf. Autor og Dorn (2013). 
 
Udflytningen af arbejdsopgaver har dermed, lige som teknologiudvik-
lingen og den øgede import af færdige industrivarer fra lavtlønslande, 
forskellig virkning på forskellige uddannelsesgrupper. Hummels m.fl. 
(2014) finder med udgangspunkt i danske data, at andelen af lavtud-
dannede medarbejdere på en virksomhed typisk bliver reduceret, hvis 
virksomheden udflytter arbejdsopgaver. Lønmodtagere med en vide-
regående uddannelse opnår gennemsnitligt set en højere løn, hvis 
den virksomhed, som de arbejder på, udflytter arbejdsopgaver. Andre 
lønmodtagere (inkl. ufaglærte) får derimod reduceret lønniveauet, når 
der udflyttes arbejdsopgaver fra den virksomhed, hvor de er ansat. 
 
Øget konkurrencepres og teknologiske forandringer betyder også, at 
virksomhederne hyppigt foretager ændringer i deres organisation og 
arbejdsmetoder. Tendensen har været, at virksomhedernes hierarki-
ske struktur bliver fladere, og at mellemledere og menige medarbej-
dere gives større ansvar. Sådanne ændringer i organiseringen af 
arbejdet stiller krav til medarbejdernes evner til at tilpasse sig, lære 
nyt samt at håndtere øget usikkerhed og ansvar. Det er krav, som 
ufaglærte generelt har sværere ved at opfylde end bedre uddannede 
arbejdstagere, jf. Caroli og van Reenen (2001) og Green (2012). 
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UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 

Gennem de seneste årtier er indvandringen til Danmark steget mar-
kant. Indvandrernes andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder 
(18-64 år) er således vokset fra 3 pct. i 1980 til 14 pct. i 2018.8 Stig-
ningen i arbejdsudbuddet som følge af indvandringen påvirker den 
indfødte danske arbejdskrafts løn og beskæftigelsesmuligheder. Da 
indvandrerne har en anden uddannelses- og kvalifikationssammen-
sætning end de indfødte, påvirkes forskellige typer af indfødt arbejds-
kraft formentlig forskelligt. En relativ stor andel af indvandrerne, der 
er kommet til Danmark, har fundet beskæftigelse i lavtlønnede job. 
Indvandringen har derfor især øget konkurrencen om jobbene i bun-
den af lønfordelingen. Det kunne tænkes at have reduceret lønni-
veauet og beskæftigelsen for ufaglærte indfødte. 
 
De danske studier, der har analyseret, hvordan indvandringen til 
Danmark har påvirket indfødte danskeres løn og beskæftigelse, 
kommer dog ikke frem til entydige resultater.9 Foged og Peri (2016) 
finder eksempelvis, at indvandringen af flygtninge fra otte udvalgte 
lande har haft en positiv effekt på timelønnen og beskæftigelsen for 
indfødte danskere uden en videregående uddannelse. Den positive 
løn- og beskæftigelseseffekt opstår, fordi de indfødte som følge af 
indvandringen får job, der er mere videnskrævende, og som har et 
mindre indhold af manuelt arbejde. Indvandringen har også øget 
timelønnen for indfødte med en videregående uddannelse, og denne 
effekt er større end effekten for de indfødte uden en sådan uddannel-
se. 
 
Analyser fra De Økonomiske Råds Formandskab (2017a) indikerer 
derimod, at indvandringen kan have mindsket beskæftigelsen blandt 
ufaglærte indfødte. Indvandringen har formentlig ikke reduceret be-
skæftigelsen i samme grad for indfødte med en erhvervsfaglig ud-
dannelse, og der er ikke en signifikant sammenhæng mellem indvan-
dringen og beskæftigelsen for indfødte med en videregående uddan-
nelse. Analyserne tyder ikke på, at indvandrerne har reduceret time-
lønningerne blandt de indfødte nederst i lønfordelingen, men time-
lønningerne er muligvis øget lidt for indfødte i den midterste og øver-
ste del af lønfordelingen. Malchow-Møller m.fl. (2009a, 2009b, 2012) 
undersøger, hvilken effekt det har på indfødte danskere, hvis der 
ansættes flere indvandrere på den arbejdsplads, hvor de er ansat. 
Resultaterne tyder ikke på, at de indfødte mister deres job, når der 
                                                           
8) Kilde: www.statistikbanken.dk/FOLK2. 

9) Foged m.fl. (2018) indeholder en detaljeret gennemgang af de eksisterende studier af 
den danske indvandrings effekt på indfødte danskeres løn og beskæftigelse. 
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ansættes flere indvandrere på arbejdspladsen. Det ser dog ud til, at 
de indfødtes timelønninger reduceres på arbejdspladser, der ansæt-
ter flere lavtuddannede indvandrere. Det er især ufaglærte indfødte, 
der oplever et fald i timelønnen, når andelen af lavtuddannede ind-
vandrere øges på arbejdspladsen. 
 
Der findes også et stort antal udenlandske studier, som belyser virk-
ningen af indvandring på indfødtes løn og beskæftigelse. Som for de 
danske studier er der en betydelig variation i resultaterne. Overordnet 
set viser de internationale studier, at indvandringen kun har en be-
skeden virkning på den samlede gennemsnitlige løn- og beskæftigel-
sesudvikling for de indfødte, jf. De Økonomiske Råds Formandskab 
(2017a) og Foged m.fl. (2018). De indfødtes løn og beskæftigelse ser 
dog ud til at blive påvirket negativt for de grupper, der har kvalifikatio-
ner, som svarer til indvandrernes.10 Da indvandringen til Danmark 
primært har bestået af lavtuddannet arbejdskraft, skulle man med 
baggrund i resultaterne fra den internationale forskning forvente, at 
indvandringen ville trække i retning af, at de lavtuddannede indfødtes 
løn og beskæftigelse udviklede sig mindre gunstigt end de højtud-
dannede indfødtes. 
 
I USA ser det ud til, at stigningen i andelen af de beskæftigede, der er 
ansat i de lavestlønnede job, stort set alene skyldes, at flere indvan-
drere er blevet ansat i disse job, jf. Mandelman og Zlate (2016) og 
Basso m.fl. (2018). Der er således ikke sket en stigning i andelen, der 
er ansat i de lavestlønnede job, blandt de indfødte amerikanere.  
 
Det er, så vidt vides, ikke undersøgt, i hvilken grad udviklingen i an-
delen, der er ansat i de lavestlønnede job i Danmark, hænger sam-
men med, at et stigende antal indvandrere er beskæftiget i sådanne 
job. Det må dog forventes, at andelen blandt de indfødte danskere, 
der er beskæftiget i de lavestlønnede job, er steget mindre (eller 
faldet mere), end det er tilfældet for befolkningen som helhed. Ind-
vandrerne har således i stigende grad fundet beskæftigelse i lavtløn-
nede job, jf. figur III.5. Hvis man lavede en figur svarende til figur III.4 
for indfødte lønmodtagere, ville figuren forventeligt vise en mere 
negativ udvikling i andelen, der er beskæftiget i lavtlønnede job, end i 
figur III.4, som viser udviklingen for alle lønmodtagere inkl. indvandre-
re. 
 
 
                                                           
10) Foged m.fl. (2018) gør opmærksom på, at hvis man tillægger resultaterne fra studier, 

der er publiceret i internationale tidsskrifter af høj kvalitet, størst vægt, så findes der 
ikke en negativ sammenhæng mellem indvandringen og beskæftigelsen for lavtud-
dannede indfødte. 
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FIGUR III.5 INDVANDRERNES PLACERING  
I LØNFORDELINGEN 

 
Stigende andel af indvandrerne finder beskæftigelse i lavtlønsjob. 
 

 
 

Anm.: Figuren illustrerer, hvor stor en andel af de beskæftigede indvandre-
re, der i udvalgte år har en timeløn, som ligger indenfor bestemte 
percentiler i de indfødte danskeres timelønsfordeling. Eksempelvis 
har omkring 10 pct. af indvandrerne i 2015 en timeløn, som ligger 
mellem 5. og 10. percentil i de indfødtes timelønsfordeling. Per defi-
nition har 5 pct. af de indfødte en timeløn inden for dette interval. 
Der er anvendt data for 18-64-årige lønmodtagere ekskl. studeren-
de. 

Kilde: De Økonomiske Råds formandskab (2017a). 
   

SAMMENFATNING 

Den teknologiske udvikling og globaliseringen har mindsket efter-
spørgslen efter arbejdskraft, der udfører rutineopgaver. Det er i særlig 
grad mellemuddannede i midten af lønfordelingen, der er blevet be-
rørt af reduktionen i arbejdskraftefterspørgslen til rutinearbejde, og 
andelen af lønmodtagerne, som er beskæftiget i job, der tidligere var 
placeret i midten af lønfordelingen, er faldet.  
 
Efterspørgslen er omvendt øget efter højtuddannet arbejdskraft, der 
kan udføre mere komplekse opgaver, og som har evnen til at sætte 
sig ind i og løse forskelligartede problemstillinger. Andelen af de 
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beskæftigede, der er ansat i de højstlønnede job, har blandt andet 
derfor været stigende.  
 
I mange lande har der også været en tendens til, at andelen af løn-
modtagerne, der er beskæftiget i de lavestlønnede job, har været 
stigende. I Danmark har der formentlig kun været en mindre ændring 
i denne andel. Automatisering og udflytning af rutineopgaver har 
isoleret set reduceret antallet af lavtlønsjob, men andre forhold har 
haft en modgående virkning. Antallet af lavtlønsjob er således blevet 
trukket op af, at nogle af de lønmodtagere, der tidligere havde et job 
midt i lønfordelingen og udførte rutinearbejde, nu søger job længere 
nede i jobhierarkiet, og at mange indvandrere er blevet beskæftiget i 
lavtlønsjob. En stigende efterspørgsel efter arbejdskraft i servicesek-
toren – der skyldes en kombination af lav produktivitetsvækst i denne 
sektor og forbrugernes ønske om at forbruge tjenesteydelser og 
industrivarer i et relativt fast forhold – kan også have øget antallet af 
lavtlønnede. 
 
Det kan ikke entydigt konkluderes, om den teknologiske udvikling, 
globaliseringen og indvandringen samlet set har betydet, at de ufag-
lærte med dansk baggrund har oplevet, at efterspørgslen efter deres 
arbejdskraft er blevet reduceret eller øget. Den faldende efterspørg-
sel efter arbejdskraft, der udfører rutinearbejde, har uden tvivl trukket 
i retning af at reducere efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft, og 
et større udbud af indvandret arbejdskraft kan have øget konkurren-
cen om de job, der typisk bestrides af ufaglærte. Det betydelige fald i 
antallet af ufaglærte på arbejdsmarkedet har derimod trukket den 
anden vej. For en given efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft er 
der således blevet færre til at konkurrere om jobbene. Derudover kan 
en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft til manuelle opgaver i 
servicesektoren have virket i retning af at øge efterspørgslen efter 
ufaglært arbejdskraft. 
 
Det er ikke kun virksomhedernes efterspørgsel, der bestemmer løn- 
og beskæftigelsesudviklingen for de ufaglærte med dansk baggrund. 
De ufaglærte danskeres arbejdsudbud og kompetencer spiller også 
en vigtig rolle. I næste afsnit ses der på, om gruppen af ufaglærte 
med dansk baggrund er blevet en svagere gruppe målt efter deres 
arbejdsmarkedsrelevante karakteristika. 
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III.3 UFAGLÆRTES 
KARAKTERISTIKA 

Andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte med 
dansk baggrund har været stigende siden 2000. I samme periode er 
andelen af ufaglærte i befolkningen i den erhvervsaktive alder faldet, 
jf. figur III.6. Det gør sig særligt gældende for personer mellem 30 og 
49 år, jf. figur III.7.11 I dette afsnit undersøges sammenhængen mel-
lem de to observationer. Den stigende andel af offentligt forsørgede 
blandt ufaglærte kan nemlig være drevet af, at gruppen af ufaglærte i 
dag gennemsnitligt set er mindre arbejdsmarkedsparate end tidligere. 
En sådan udvikling vil kunne afspejle en situation, hvor ufaglærte 
med de bedste beskæftigelsesforudsætninger har fået en uddannel-
se. Det vil både kunne reducere andelen af ufaglærte og føre til en 
øget grad af offentlig forsørgelse blandt ufaglærte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11) For ufaglærte med dansk baggrund mellem 50 og 59 år er der ikke sket en nævne-

værdig udvikling i andelen af offentligt forsørgede, mens andelen af offentligt forsør-
gede for ufaglærte mellem 60 og 64 år blandt andet på grund af udfasningen af over-
gangsydelsen og den løbende forhøjelse af efterlønsalderen har været faldende. 
Blandt ufaglærte under 30 år er udviklingen præget af en markant stigning i andelen 
af studerende. 
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FIGUR III.6 BEFOLKNINGEN I DEN 
ERHVERVSAKTIVE 
ALDER 

 
FIGUR III.7 30-49 ÅRIGE 

 

 
Andelen af ufaglærte i befolkningen er fal-
det i samme periode som andelen af lang-
varigt offentligt forsørgede blandt de ufag-
lærte er steget. 

  
Udviklingen er særlig tydelig for aldersgruppen
30-49 år. 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Kun personer med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Langvarigt offentligt forsørgede er defineret 
som personer, der har modtaget offentlig forsørgelse i mindst 80 pct. af de seneste fem år (inklusive 
indeværende år). Der er anvendt data fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. Alle 
indkomsterstattende overførselsindkomster (med undtagelse af SU) defineres som offentlig forsørgel-
se: førtidspension, ressourceforløb, fleksjob inklusive ledighedsydelse, sygedagpenge inklusive job-
afklaring, kontanthjælp inklusive løntilskud, uddannelseshjælp og integrationsydelse, arbejdsløsheds-
dagpenge inklusive løntilskud samt uddannelses-, arbejdsmarkeds- og kontantydelse, efterløn inklusiv 
fleks- og overgangsydelse, revalidering inklusive forrevalidering, barsels- og forældreorlov samt de nu 
afskaffede børnepasnings-, uddannelses- og sabbatorlovs-ordninger. For øvrig oplysning om gruppen 
af langvarigt offentligt forsørgede, se kapitlet ”Langvarigt offentligt forsørgede” i De Økonomiske Råds 
Formandskab (2017). 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Andelen af ufaglærte udenfor det ordinære arbejdsmarked er steget 
siden årtusindeskiftet, jf. figur III.8. Andelen af ufaglærte på førtids-
pension er steget med knap 50 pct. fra 13 pct. i 2000 til 19 pct. i 
2016, og andelen af ufaglærte i fleksjobordningen er steget fra om-
trent ingenting til 5 pct. i samme periode. Personer i fleksjob er delvist 
offentligt forsørgede og delvist i beskæftigelse. Hvis ikke det var for 
fleksjobordningen, der blev indført kort før årtusindeskiftet, ville en del 
af gruppen sandsynligvis være fuldstændigt offentligt forsørget, mens 
andre ville være beskæftiget i deltidsjob eller uden forsørgelse.  
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FIGUR III.8 OFFENTLIG FORSØRGELSE 

 
Blandt 30-49-årige ufaglærte med dansk baggrund har der været en 
stigende andel førtidspensionister og personer i fleksjobordningen. 
 

 
 
Anm.: Ufaglærte på de givne ydelser er opgjort i uge 20 i analyseåret, der 

er en sæsonneutral uge udenfor typiske ferieperioder. Midlertidige 
forsørgelsesordninger dækker over dagpenge, kontanthjælp, revali-
dering, sygedagpenge og ressourceforløb. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
På et givet tidspunkt modtager cirka hver femte ufaglært en midler-
tidig forsørgelsesydelse som dagpenge, kontanthjælp eller sygedag-
penge, og andelen er nogenlunde den samme i dag som ved årtusin-
deskiftet. Førtidspension og fleksjob tilkendes kun personer med 
varigt nedsat arbejdsevne, og samlet set tyder udviklingen i offentlig 
forsørgelse blandt ufaglærte således på, at ufaglærte i gennemsnit er 
blevet mindre arbejdsmarkedsparate.  
 
Spørgsmålet er, om den faldende andel ufaglærte i befolkningen er 
en del af årsagen til, at ufaglærte i gennemsnit er blevet en mindre 
arbejdsmarkedsparat gruppe, og derfor har større forsørgelsessand-
synlighed nu end tidligere. For at undersøge hvorvidt det er tilfældet, 
belyses i det følgende ufaglærtes karakteristika, og hvordan de ad-
skiller sig fra personer med en uddannelse.12  

                                                           
12) Ufaglærte defineres som personer, der ikke har en uddannelse ud over grundskolen. 

Personer, der har en uddannelse ud over grundskolen, defineres som uddannede. 
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UFAGLÆRTE I 2016 

Hvis ufaglærte i gennemsnit er blevet en mindre arbejdsmarkeds-
parat gruppe siden årtusindeskiftet, vil det ikke alene afspejle sig i 
andelen af gruppen, der er offentligt forsørget, men også i en række 
andre forhold. I det følgende vises, at ufaglærte i gennemsnit adskil-
ler sig fra de uddannede i forhold til demografiske, sociale, helbreds-
mæssige og evnemæssige forhold. Der er forskel på ufaglærte og 
uddannede både i forhold til deres situation som voksen, men også 
med hensyn til de forhold, de voksede op under.  
 
Demografiske forskelle 
 
Blandt ufaglærte er en væsentligt større andel enlige, mænd og barn-
løse end blandt personer med en uddannelse, jf. figur III.9. Eksem-
pelvis er lidt mere end halvdelen af de 30-39 årige ufaglærte enlige, 
mens det blot drejer sig om lidt mere end hver fjerde blandt uddanne-
de i samme aldersgruppe.  
 
Blandt ufaglærte med børn under 18 år er der 35 pct., som ikke bor 
sammen med børnene, mens den tilsvarende andel blandt de uddan-
nede er 10 pct. Der er ligeledes en væsentligt større andel ufaglærte, 
der bor i en yderkommune. 
 
Da alderen har stor betydning for en række andre karakteristika, som 
eksempelvis antallet af børn og helbred, fokuseres der i dette under-
afsnit alene på forskelle mellem ufaglærte og uddannede i alders-
gruppen 30-39 år. Et lignende billede af forskellen mellem ufaglærte 
og uddannede gør sig dog gældende for personer i aldersgruppen 
40-49 år. 
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FIGUR III.9 DEMOGRAFISKE KARAKTERISTIKA  

 
Der er en større andel enlige, mænd, barnløse, personer med børn, 
de ikke bor sammen med, og personer, der bor i en yderkommune, 
blandt ufaglærte end blandt uddannede.  
 

 
Anm.: Opgørelsen viser forskellen i 2016 og indeholder kun personer med 

dansk baggrund mellem 30 og 39 år. Andelen, der har børn, de ikke 
bor sammen med, er alene beregnet på baggrund af personer med 
børn under 18 år og kun børn under 18 år indgår i opgørelsen. 
Yderkommuner er defineret som i De Økonomiske Råd (2015). 

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Sociale og helbredsmæssige forskelle 
 
Ufaglærte adskiller sig fra uddannede på flere sociale karakteristika. 
Eksempelvis er der blandt ufaglærte en større andel med anbragte 
børn, og der er en større andel straffede, jf. figur III.10.   
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FIGUR III.10 SOCIALE KARAKTERISTIKA  

 
En større andel blandt de ufaglærte end blandt de uddannede har 
anbragte børn og en større andel er idømt frihedsstraf. 
 

 
 
Anm.: Opgørelsen viser forskellen i 2016 og indeholder kun personer med 

dansk baggrund mellem 30 og 39 år. Andelen med anbragte børn er 
opgjort som personer, der har eller har haft børn, der var anbragt, og 
er alene beregnet på baggrund af personer med børn.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Der er tegn på, at ufaglærte i gennemsnit har et dårligere helbred end 
personer med en uddannelse, jf. figur III.11. Der er en større andel 
blandt ufaglærte end blandt uddannede med meget hyppig kontakt til 
almen læge, og der er en større andel blandt ufaglærte, der har været 
indlagt på hospitalet i løbet af et år. Det gennemsnitlige antal hospi-
talsindlæggelser er ligeledes større blandt de ufaglærte, og en større 
andel har været indlagt med diabetes. Den mest udbredte form for 
diabetes kan opfattes som en livstilsygdom, og når flere ufaglærte 
indlægges med diabetes, kan det afspejle, at gruppen i gennemsnit 
har en mere usund livstil end personer med en uddannelse.  
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FIGUR III.11 HELBREDSMÆSSIGE KARAKTERISTIKA  

 
Sammenholdt med uddannede har ufaglærte en større andel med mange lægekontakter, en stør-
re andel der har været indlagt i året, en større andel der har været indlagt med diabetes samt et 
højere antal gennemsnitlige indlæggelser. 
    

 

 

Anm.: Kun personer med dansk baggrund mellem 30 og 39 år indgår i opgørelsen, der viser forskellen i 
2016. Kun indlæggelser på somatiske sygehusafdelinger indgår i opgørelsen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Ufaglærte har et andet udgangspunkt 
 
De sociale og helbredsmæssige forskelle mellem ufaglærte og ud-
dannede kan skyldes forskellen i uddannelsesniveau, men det kan 
også skyldes, at ufaglærte i gennemsnit har haft andre opvækstvilkår 
og muligheder end uddannede.  
 
I højere grad end uddannede er ufaglærte vokset op med ufaglærte 
forældre, jf. figur III.2. Ufaglærte har desuden i højere grad haft for-
ældre, der ikke var i beskæftigelse, men som var offentligt forsørget. 
Eksempelvis var ufaglærtes mødre i gennemsnit offentligt forsørget i 
mere end et år ud af de tre år, hvor den ufaglærte var mellem 14 og 
16 år gammel. 
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FIGUR III.12 FORÆLDRENES KARAKTERISTIKA 

 
Ufaglærte er i højere grad end uddannede vokset op med ufaglærte 
forældre og forældre med lav beskæftigelse og høj forsørgelses-
grad. 
 

 
 

Anm.: Kun personer med dansk baggrund mellem 30 og 39 år indgår i op-
gørelsen. Der mangler oplysninger om morens uddannelse for 9 pct. 
og oplysninger om farnes uddannelse for 18 pct. Disse personer 
indgår ikke i opgørelsen. Forælderens beskæftigelse er opgjort i det 
år, hovedpersonen fyldte 16 år. Forældrenes forsørgelsesgrad er 
opgjort i perioden, hvor hovedpersonen var mellem 14 og 16 år 
gammel, og angiver med et tal mellem 0 og 100, hvor stor en andel 
af de tre år forælderen var offentligt forsørget. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Ufaglærte har i væsentligt større udstrækning end uddannede som 
barn oplevet, at en forælder blev idømt en frihedsstraf, jf. figur III.13. 
En større andel af ufaglærte var anbragt som barn, og en større an-
del af ufaglærte er flyttet mange gange i deres barndom. Det er over 
hver femte af de ufaglærte, der var anbragt udenfor hjemmet på et 
tidspunkt, inden de fyldte 18 år, mens det samme blot er tilfældet for 
3 pct. af de uddannede. 
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FIGUR III.13 SOCIALE OPVÆKSTVILKÅR 

 
En større andel af de ufaglærte end af de uddannede har forældre, 
der er idømt frihedsstraf. En større andel af de ufaglærte er flyttet 
meget i deres barndom, og en langt større andel har været anbragt. 

 

 
 
Anm.: Kun personer med dansk baggrund mellem 30 og 39 år indgår i op-

gørelsen, der viser forskellen i 2016. Hvorvidt forældrene er idømt 
frihedsstraf er opgjort i perioden, hvor hovedpersonen var mellem 10 
og 16 år gammel.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Ud over at ufaglærte i gennemsnit er vokset op under andre forhold 
end uddannede, har ufaglærte også andre begrænsninger i deres 
evner end uddannede. Ufaglærte mænd har i gennemsnit en lavere 
score end uddannede på den intelligenstest, alle mænd tager i for-
bindelse med session til forsvaret, jf. figur III.14. Derudover er en 
større andel af ufaglærte blevet erklæret uegnet til at aftjene værne-
pligt, uden at møde op til session. Der kan være mange forskellige 
grunde til en uegnethedserklæring, men det må formodes, at en del 
af de personer, der vurderes uegnet til værnepligtstjeneste, også vil 
være uegnet til arbejdsmarkedet.  
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FIGUR III.14 MÆNDS SCORE PÅ INTELLIGENSTEST  

 
Ufaglærte mænd mellem 30 og 39 år scorede lavere end jævn-
aldrende uddannede på forsvarets intelligenstest, da de som unge 
var til session. Der er desuden en større andel ufaglærte, der blev 
erklæret uegnet til værnepligtstjeneste uden fremmøde til session. 
 

 
 

Anm.: Kun mænd med dansk baggrund mellem 30 og 39 år, der har en 
score på intelligenstesten eller er registreret som uegnet uden 
fremmøde, indgår i opgørelsen. Personer, der er registeret som 
uegnet uden fremmøde, indgår med en intelligensscore, hvis der er 
registret en. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata 
 

 

FORSVARETS INTELLIGENSTEST 

 
Intelligensscoren, der indgår i figur III.14, stammer fra forsvarets in-
telligenstest. Testen bygger på Børge Priens Prøve, som er en intel-
ligenstest udviklet til det danske forsvar i 1950erne. Prøven består 
af 78 spørgsmål og 4 delprøver: matrixprøven, talrækker, ordrelati-
oner og figurprøven. På baggrund af antallet af rigtige svar tildeles 
respondenten en score mellem 1 og 5, hvor scoren er højere jo flere 
spørgsmål i prøven respondenten har besvaret rigtigt. Scoren 5 gi-
ves, hvis mindst 35 spørgsmål er rigtig besvaret. Cirka 80 pct. af de, 
der har taget intelligenstesten ved session, har en score på 5. 
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Udover de kognitive kompetencer, der afspejles i intelligenstesten, 
har også sociale, ikke-kognitive kompetencer betydning for de senere 
muligheder på arbejdsmarkedet. Evnen til at have og fastholde et 
fritidsjob som ung kan afspejle denne type evner, da fritidsjob til unge 
oftest primært kræver ikke-faglige kompetencer. Der er en væsentligt 
mindre andel af de ufaglærte end af de uddannede, der havde et 
fritidsjob, da de var unge, jf. figur III.15.  
 

FIGUR III.15 FRITIDSJOB SOM UNG 

 
En større andel af de uddannede end af de ufaglærte havde et fri-
tidsjob som 15-årig. 
 

 
Anm.: Kun personer med dansk baggrund mellem 30 og 39 år i 2016 ind-

går i opgørelsen. Personer med en erhvervsindkomst det år, de fyld-
te 15 år, defineres som personer med et fritidsjob. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata 
 

 
Den høje forsørgelsesandel blandt ufaglærte hænger sammen 
med andet end mangel på uddannelse 
 
De demografiske, sociale og helbredsmæssige karakteristika, der ud 
over uddannelse adskiller ufaglærte og uddannede, hænger sammen 
med sandsynligheden for at være langvarigt offentligt forsørget. En 
del af forskellen i ufaglærte og uddannedes sandsynlighed for at 
være langvarigt offentligt forsørget forsvinder derfor, når der tages 
højde for andre forskelle end uddannelse i de to gruppers karakteri-
stika. Oddsene for at være langvarigt offentligt forsørget er knap 14 
gange så høje for en 35-årig ufaglært som for en 35-årig med en 
uddannelse, jf. tabel III.1. Hvis der tages højde for, at ufaglærte i 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Fritidsjob som 15-årige

Ufaglærte Uddannede

Andel i pct.

Færre ufaglærte 

havde fritidsjob  

som ung 

Forsørgelses-

sandsynlighed 

hænger sammen 

med demografi, 

helbred og sociale 

karakteristika 



Ufaglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet - Ufaglærtes karakteristika III.3 

 194            Dansk Økonomi, efterår 2018 

gennemsnit adskiller sig fra personer med en uddannelse i forhold til 
andre karakteristika end blot uddannelse, er den ufaglærtes odds for 
at være langvarigt offentligt forsørget derimod blot knap 9 gange så 
høje som den uddannedes.  
 

TABEL III.1 BETYDNINGEN AF ØVRIGE KARAKTERISTIKA FOR  
ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNINGEN 

 
Tabellen viser den såkaldte odds ratio for uddannelse på sandsynligheden for at være henholds-
vis langvarigt offentligt forsørget, offentligt forsørget og beskæftiget. En odds ratio på 10 betyder, 
at en ufaglært har 10 gange så høje odds for at være eksempelvis langvarigt offentligt forsørget 
(LOF) som en person med en uddannelse. Odds ratio er beregnet for personer på 35 år i 2016 på 
følgende måde: 
 	 = 	 	 	 æ 	 æ 	 	 	 	 æ 	 æ⁄	 	 	 æ 	 	 	 	 	 æ 	⁄   

 
I tabellens nederste rækker er odds ratio beregnet, når der tages højde for forskelle mellem ufag-
lærte og uddannede i forhold til køn, om man bor i en yderkommune, civilstatus, antal børn, antal 
lægekontakter, antal indlæggelsesdage og antal indlæggelser, indlæggelser pga. diabetes, hvor-
vidt man er straffet indenfor de seneste fem år, forældres uddannelsesniveau, om man har været 
anbragt som barn, om forældrene blev idømt frihedsstraf, da man var mellem 10 og 16 år, foræl-
drenes forsørgelsesgrad, antal flytninger som barn, samt hvorvidt man havde fritidsjob som 15-
årig.  
 
 Ufaglærtes relative odds for at være 

 Langvarigt offentligt forsørget Offentligt forsørgeta) Beskæftigeta) 

Uden kontrol for 
andre karakteristika 

13,8 10,1 0,12 

Med kontrol for 
andre karakteristika 

8,6 5,9 0,20 

 

a) Beskæftigelse og offentlig forsørgelse er opgjort på baggrund af den væsentligste forsørgelseskilde i 
året  

Anm.: Kun 35-årige i 2016 med dansk baggrund indgår i beregningen. Alle odds ratios er statistisk signifikan-
te. Se anmærkning til figur III.6 for definition af langvarig offentlig forsørgelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata 
 

 
En del af forskellen mellem ufaglærte og uddannedes forsørgelses-
grad forsvinder altså, når der tages højde for andre karakteristika end 
selve uddannelsesniveauet. Der er dog en række andre forhold som 
eksempelvis ikke-kognitive kompetencer, andre typer af sociale pro-
blemer og helbredsudfordringer, der ikke er medtaget i beregningen, 
men som i gennemsnit kan adskille sig for ufaglærte i forhold til for 
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uddannede. Derfor kan forskellen mellem de ufaglærte og de uddan-
nedes forsørgelsesgrad, selv når der kontrolleres for andre karakteri-
stika end uddannelse, ikke nødvendigvis tilskrives uddannelsen. Det 
er desuden muligt, at nogle af de sociale og helbredsmæssige for-
skelle på ufaglærte og uddannede netop skyldes forskellen i uddan-
nelse.  

ØGET FORSKEL MELLEM UFAGLÆRTE OG UDDANNEDE  

Der er markante forskelle på gruppen af ufaglærte og gruppen af 
uddannede. I det følgende vises, at en del af disse forskelle er øget 
siden årtusindeskiftet. Den øgede forskel på ufaglærte og uddannede 
indikerer, at ufaglærte i gennemsnit er blevet en mindre arbejdsmar-
kedsparat gruppe, og det kan være årsagen til den stigende andel 
forsørgede blandt ufaglærte. Udviklingen er undersøgt for 35-årige for 
at sikre, at den fundne udvikling ikke blot skyldes ændringer i alders-
sammensætningen af gruppen.  
 
I perioden siden årtusindeskiftet er der sket en markant stigning i 
andelen af 35-årige ufaglærte med anbragte børn, mens der stort set 
ikke er sket en ændring blandt de uddannede, jf. figur III.16. Der har 
ligeledes været en svagt stigende forskel i andelen af henholdsvis 
ufaglærte og uddannede, der er idømt en frihedsstraf indenfor de 
seneste fem år, jf. figur III.17.  
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FIGUR III.16 HAR ANBRAGTE BØRN 
 
FIGUR III.17 IDØMT FRIHEDSSTRAF 

DE SENESTE FEM ÅR 

 

 
Forskellen mellem ufaglærte og uddannede 
i andelen med anbragte børn er steget. 

  
Forskellen mellem ufaglærte og uddannede i
andelen, der er idømt en frihedsstraf i de se-
neste fem år, er steget en smule. 

 

   

 
Anm.: Kun 35-årige i det givne år med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Andelen med anbragte børn er 

opgjort som personer, der har eller har haft børn, der var anbragt, og er alene beregnet på baggrund af 
personer med børn.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata 
 

 
Der er indikationer på en øget forskel i helbredet mellem ufaglærte og 
uddannede. Både det gennemsnitlige antal hospitalsindlæggelser og 
andelen, der har været indlagt i året, er steget mere for ufaglærte, jf. 
figur III.18. På den anden side har udviklingen i andelen med mange 
lægekontakter og andelen indlagt med diabetes ikke udviklet sig 
væsentligt forskelligt for ufaglærte og uddannede, selvom der blandt 
ufaglærte i alle år er en betydeligt større andel med mange læge-
kontakter og diabetesindlæggelser. 
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FIGUR III.18 HOSPITALSINDLÆGGELSER 

 
Det gennemsnitlige antal indlæggelser er steget mere blandt ufaglærte end blandt uddannede. 
Samtidig er andelen af ufaglærte, der har været indlagt i året, steget en smule siden årtusinde-
skiftet, mens andelen blandt uddannede har været nogenlunde konstant. 
 

 

  

Anm.: Kun 35-årige i det givne år med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Kun indlæggelser på somatiske 
sygehusafdelinger indgår. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Der er ligeledes sket en forøgelse af forskellen i de forhold, ufaglærte 
og uddannede er vokset op under. Den gennemsnitlige forsørgelses-
grad for de ufaglærtes forældre, da de ufaglærte var unge, er højere i 
dag, end den var for ti år siden, jf. figur III.19. Forsørgelsesgraden 
blandt de uddannedes forældre er ikke steget i samme grad. Andelen 
af de ufaglærte med straffede forældre er ligeledes steget de seneste 
ti år, mens andelen blandt de uddannede er stort set uændret, jf. figur 
III.20. Selvom der er en større andel med ufaglærte forældre blandt 
de ufaglærte end blandt de uddannede alle år, er denne forskel dog 
ikke øget de seneste år.13 
 

                                                           
13) Da der er mangler uddannelsesoplysninger om den ældre del af befolkningen, mang-

ler der information om forældrenes uddannelse for en større og større del af analyse-
populationen jo længere tilbage i tid man går. Man bør derfor være varsom med at 
undersøge udviklingen i andelen med ufaglærte forældre. 
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FIGUR III.19 FORÆLDRENES  
FORSØRGELSE 

 
FIGUR III.20 DØMTE FORÆLDRE 

 

 
Forældrenes forsørgelsesgrad, da hoved-
personen var 14-16 år, er steget mere for 
ufaglærte end for uddannede. Forsørgel-
sesgraden er den andel af perioden, hvor 
forældrene var offentligt forsørget. 

  
Andelen af ufaglærte, hvor mindst en forælder
blev idømt en frihedsstraf, da den ufaglærte
var mellem 10 og 16 år gammel, er steget.
Andelen er uændret blandt uddannede. 

 

    

 
Anm.: Kun 35-årige i det givne år med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Forældrenes forsørgelsesgrad er 

opgjort i perioden, hvor hovedpersonen var mellem 14 og 16 år gammel og angiver med et tal mellem 
0 og 100, hvor stor en andel af de tre år forælderen var offentligt forsørget. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Andelen med mange flytninger i barndommen er faldet blandt de 
uddannede, men har ikke ændret sig meget for de ufaglærte, så også 
her er forskellen mellem de to grupper øget, jf. figur III.21. Andelen af 
ufaglærte, der var anbragt som barn, er steget markant, men er uæn-
dret blandt uddannede, jf. figur III.22.  
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FIGUR III.21 FLYTNINGER 
 
FIGUR III.22 ANBRAGT SOM BARN 

 

 
Andelen af uddannede, der er flyttet mindst 
tre gange, da de var mellem 6 og 16 år, er 
faldet, men uændret for de ufaglærte. 

 
 
 

 
Der er sket en markant stigning i andelen af
ufaglærte, der har været anbragt som barn,
mens andelen er stort set uændret blandt de 
uddannede. 

 

  

  

 

Anm.: Kun 35-årige i det givne år med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Antallet af flytninger i barndom-
men er opgjort, da vedkommende var mellem 6 og 16 år gammel. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Samlet set tegner der sig et billede af, at i forhold til både sociale og 
helbredsmæssige karakteristika som voksen og forholdene som barn 
er forskellen mellem ufaglærte med dansk baggrund og uddannede 
med dansk baggrund øget siden årtusindeskiftet.  

BETYDNINGEN AF ÆNDRINGEN I UFAGLÆRTES 
KARAKTERISTIKA 

Ændringen i sammensætningen af gruppen af ufaglærte er formentlig 
en del af årsagen til den stigende andel langvarigt offentligt forsørge-
de blandt ufaglærte med dansk baggrund. Andelen af 35-årige ufag-
lærte med dansk baggrund, der er langvarigt offentligt forsørget, er 
steget fra 25 pct. i 2006 til knap 40 pct. i 2016. Hvis gruppen af ufag-
lærte havde samme sammensætning af karakteristika som i 2006, 
ville andelen af langvarigt offentligt forsørgede være mindre, end den 
er i dag, jf. figur III.23. Dette indikerer, at sammensætningen af karak-
teristika i gruppen af ufaglærte i dag er en medvirkede årsag til den 
stigende andel på langvarig offentlig forsørgelse, jf. boks III.2 for 
metoden bag figuren. 
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FIGUR III.23 DEKOMPONERET UDVIKLING I ANDEL 
LANGVARIGT OFFENTLIGT FORSØRGEDE 

 
Ændrede karakteristika i gruppen af ufaglærte har formentlig med-
virket til øget andel langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte. 
 

 
 

Anm.: Kun 35-årige ufaglærte med dansk baggrund indgår i beregningen. 
De karakteristika, der indgår i beregningen er: køn, mor ufaglært, far 
ufaglært, mors forsørgelsesgrad da den ufaglærte var 14-16 år, fars 
forsørgelsesgrad da den ufaglærte var 14-16 år, mor le-
dig/førtidspensionist /studerende/beskæftiget/offentligt forsørget da 
den ufaglærte var 16 år, far ledig/førtidspensionist/beskæf-
tiget/offentligt forsørget da den ufaglærte var 16 år, mors erhvervs-
indkomst som 45-årig, fars erhvervsindkomst som 45-årig, mor 
idømt frihedsstraf da den ufaglærte var 10-16 år, far idømt friheds-
straf da den ufaglærte var 10-16 år, boede sammen med begge 
forældre som 6-årig (ja/nej), anbragt som barn, ukendt far, antal flyt-
ninger som 6-16 årig, idømt frihedsstraf før fyldt 16 år, har ikke af-
sluttet 9. klasse som 20 årig, indkomst som 15-årig, civilstatus, antal 
lægekontakter, antal børn, børn man ikke bor sammen med, anbrag-
te børn, bor i en yderkommune, antal indlæggelsesdage, antal ind-
læggelser, indlæggelser pga. diabetes samt hvorvidt man er straffet 
indenfor de seneste fem år. Se anmærkning til figur III.6 for definiti-
on af langvarig offentlig forsørgelse og boks III.2 for metoden bag 
beregningen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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BOKS III.2 DEKOMPONERING AF UDVIKLINGEN 

 
På baggrund af oplysninger om alle ufaglærtes karakteristika, herunder hvorvidt de er langvarigt 
offentligt forsørget i et givet år, kan sammenhængen mellem sandsynligheden for at være lang-
varigt offentligt forsøget og disse karakteristika estimeres. Sammenhængen estimeres med en lo-
gitmodel, og for hver enkel ufaglært kan vedkommendes individspecifikke beregnede sandsynlig-
hed for at være langvarigt offentligt forsørget derfor beregnes som: 
 ℎ. 	 = 11 +  

 
hvor 	 er karakteristika for ufaglært i og  er den estimerede sammenhæng mellem disse karak-
teristika og sandsynligheden for at være langvarigt offentligt forsørget. Gennemsnittet af de indi-
vidspecifikke beregnede sandsynligheder for at være langvarigt offentligt forsøget svarer til ande-
len af gruppen, der er langvarigt offentligt forsørget. Andelen af langvarigt offentligt forsørgede i år 
t,  	 , kan således opskrives som:  
 	 = 1 11 + , 		 
 
hvor , 	 er karakteristika for ufaglært i i år t, 	er den estimerede sammenhæng mellem disse ka-
rakteristika og forsørgelsessandsynligheden i år t og  er antallet af ufaglærte i år t. Da andelen 
af langvarigt offentligt forsørgede i en gruppe således alene bestemmes ud fra gruppens karakte-
ristika og karakteristikaenes sammenhæng med forsørgelsessandsynligheden, er det muligt at be-
regne den hypotetiske andel langvarig offentligt forsørgede, hvor gruppens karakteristika er de 
samme som i eksempelvis år 2006, mens sammenhængen mellem karakteristika og forsørgelses-
sandsynligheden er den samme, som de faktisk er i året: 
 	 æ 	 	 	 = 1 11 + , 		 
 
På tilsvarende vis beregnes den hypotetiske beskæftigelsesandel, hvor sammenhængen mellem 
karakteristika og beskæftigelsessandsynlighed er den samme som i eksempelvis 2006, og grup-
pens karakteristika er, som de faktisk er i året: 
 æ 	 	 	 	 	 = 1 11 + ,  
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Selv hvis sammensætningen af gruppen af ufaglærte ikke havde 
ændret sig, ville der dog stadig have været en stigende andel lang-
varigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte i perioden 2006-16. Det 
kan skyldes, at nogle af de karakteristika, der i særlig grad kende-
tegner ufaglærte, i højere grad end tidligere er forbundet med lav 
beskæftigelsessandsynlighed. En beregning tilsvarende den ovenfor 
viser, at hvis karakteristika som eksempelvis forældrenes forsørgel-
sesgrad eller anbringelse som barn havde samme betydning for 
beskæftigelsessandsynligheden som i 2006, ville beskæftigelsen 
blandt ufaglærte være faldet med 7 pct.point, jf. figur III.24. I virke-
ligheden er beskæftigelsen i gruppen faldet med over det dobbelte. 
Omvendt ville beskæftigelsen i 2006 have været 6 pct.point lavere 
end det faktisk var tilfældet, hvis ufaglærtes karakteristika havde 
samme indflydelse på deres beskæftigelsessandsynlighed som i 
2016.  
 

FIGUR III.24 DEKOMPONERET UDVIKLING I  
BESKÆFTIGELSEN 

 
Beskæftigelsen blandt 35-årige ufaglærte ville have været godt 10 
pct.point højere i 2016, hvis karakteristika som ung havde samme 
indflydelse på beskæftigelsessandsynligheden som i 2006. 
 

 
 

Anm.: Se anmærkningen til figur III.23. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Det indikerer, at arbejdsmarkedet i 2016 i mindre grad end tidligere 
har beskæftigelsesmuligheder for personer med karakteristika, der 
kendetegner ufaglærte. Den fundne udvikling kan dog også skyldes, 
at ufaglærte har ændret sig på karakteristika, der har betydning for 
beskæftigelsessandsynligheden, mens som ikke er med i beregnin-
gen og som ikke er korreleret med de karakteristika, der er med.   
  
I beregningen er der ikke taget højde for, at nogle af de ufaglærtes 
karakteristika kan skyldes den højere andel i gruppen, der er offentligt 
forsørget. Eksempelvis kan de ufaglærte i gennemsnit have fået 
dårligere helbred siden årtusindeskiftet, fordi en større andel er uden-
for det ordinære arbejdsmarked. Billedet er dog det samme, hvis kun 
karakteristika som barn, der ikke kan være påvirket af den aktuelle 
arbejdsmarkedstilknytning, inddrages. 

BELÆG FOR UDTYNDINGSHYPOTESEN 

Der er markant forskel på gruppen af ufaglærte og gruppen af ud-
dannede i forhold til både demografiske, sociale og helbredsmæssige 
karakteristika. Det er muligt, at de ufaglærte i gennemsnit har flere 
sociale udfordringer og et dårligere helbred end uddannede, netop 
fordi en større andel af de ufaglærte står udenfor arbejdsmarkedet. 
Der er dog også stor forskel i de forhold, de to uddannelsesgrupper i 
gennemsnit er vokset op under. Forskellen mellem den gennemsnit-
lige ufaglærte og den gennemsnitlige uddannede er øget siden årtu-
sindeskiftet, og de ufaglærte er i dag samlet set en mindre arbejds-
markedsparat gruppe end tidligere. Der er endvidere indikationer på, 
at det faktum, at ufaglærte i gennemsnit adskiller sig mere fra uddan-
nede i dag end tidligere, er en del af årsagen til den stigende andel 
langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte med dansk bag-
grund. Samtidig er der også tegn på, at beskæftigelsesmulighederne 
for personer med de karakteristika, der kendetegner ufaglærte, er 
blevet dårligere siden årtusindeskiftet.  
 
 

III.4 UDDANNELSE TIL UFAGLÆRTE 

Ufaglærtes beskæftigelsesfrekvens er markant lavere end beskæfti-
gelsesfrekvensen for personer med en erhvervsfaglig eller videre-
gående uddannelse. Blandt 30-49-årige med dansk baggrund var 
beskæftigelsesfrekvensen i 2016 eksempelvis 28 pct.point lavere 
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blandt ufaglærte end blandt personer med en erhvervsfaglig uddan-
nelse, jf. figur III.2 i afsnit III.2. 
 
Det er et vigtigt spørgsmål, i hvilken grad man ville kunne øge be-
skæftigelsesomfanget for personer, der ikke får en uddannelse ud-
over grundskolen, hvis disse personer faktisk fik en erhvervskompe-
tencegivende uddannelse. Kan ufaglærte opnå samme beskæftigel-
sesgrad, som personer med en erhvervsfaglig uddannelse har, hvis 
de får en erhvervsfaglig uddannelse, eller har de karakteristika, som 
gør, at de selv med en fuldført erhvervsfaglig uddannelse ville opnå 
en væsentlig lavere beskæftigelsesgrad? Jo mere beskæftigelses-
frekvensen kan øges blandt de ufaglærte, ved at de får en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse, jo mere vil der samfundsøkonomisk 
set være vundet ved at iværksætte initiativer, der reducerer andelen, 
som ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2017) estimerer, at 25-40-årige 
ufaglærtes beskæftigelsesfrekvens kan øges med ca. 30 pct.point, 
hvis de fik en erhvervsfaglig uddannelse. Arbejderbevægelsens  
Erhvervsråd (2015) har tidligere estimeret, at ufaglærte kan opnå 
mere end 9 års ekstra beskæftigelse i løbet af et livsforløb, hvis de fik 
en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
 
En af udfordringerne ved at estimere effekten af uddannelse for alle 
ufaglærte under ét er, at det formentlig ikke er realistisk, at alle ufag-
lærte kan gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Tiltag, der øger 
ufaglærtes tilskyndelse til og/eller muligheder for at tage en uddan-
nelse, vil sandsynligvis primært påvirke uddannelsestilbøjeligheden 
hos ufaglærte, der har den største sandsynlighed for at gennemføre 
en uddannelse. Derfor er den forventede beskæftigelseseffekt af 
erhvervsuddannelse for ufaglærte med den største beregnede sand-
synlighed for at gennemføre en uddannelse mere relevant end den 
gennemsnitlige effekt for alle ufaglærte.  I dette afsnit præsenteres 
resultaterne af en analyse, der undersøger hvor meget beskæftig-
elsen kan løftes via en erhvervsuddannelse for ufaglærte med meget 
stor beregnet sandsynlighed for at gennemføre uddannelsen.  
 
Ud over at fokusere på effekten for ufaglærte med den største ud-
dannelsessandsynlighed adskiller analysen sig desuden fra tidligere 
analyser ved i højere grad at tage højde for de socioøkonomiske og 
evnemæssige forskelle mellem ufaglærte og faglærte.  
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Analysen viser, at en erhvervsuddannelse kan forventes at øge be-
skæftigelsessandsynligheden med 9 pct.point for ufaglærte med 
størst forventet sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddan-
nelse. Det kan dog være et overkantsskøn, idet der kan være fakto-
rer, som påvirker både beskæftigelsessandsynligheden og uddannel-
sestilbøjeligheden, som analysen ikke tager højde for. Analysen viser 
desuden, at ufaglærte med lav beregnet sandsynlighed for at gen-
nemføre en erhvervsuddannelse har relativt lav forventet beskæfti-
gelse, uanset om de får en uddannelse eller ej.  

HVORFOR HAR FAGLÆRTE HØJERE BESKÆFTIGELSE END 
UFAGLÆRTE? 

Der er en klar sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse, 
hvor personer med en uddannelse har en højere beskæftigelse og 
lavere forsørgelsesgrad end personer uden en uddannelse, jf. figur 
III.2 i afsnit III.2. Litteraturen på området fremhæver to typer forklarin-
ger. For det første er det muligt, at beskæftigelsen er højere for   
personer med en uddannelse, fordi de gennem uddannelsen får 
kvalifikationer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. For det andet 
er det muligt, at personer, der vælger at tage en uddannelse, vil have 
en høj beskæftigelse, uanset om de har en uddannelse eller ej, fordi 
de besidder personlige karakteristika, der gør dem særligt attraktive 
på arbejdsmarkedet. En uddannelse kan være et signal til arbejds-
giveren om, at de tilhører en gruppe af personer med evner, der gør 
dem attraktive som arbejdskraft.  
 
Selv hvis kompetenceerhvervelsen via uddannelse er den primære 
årsag til den fundne empiriske sammenhæng mellem uddannelse og 
beskæftigelse, er det muligt, at personer med en uddannelse også i 
udgangspunktet har karakteristika, der øger deres beskæftigelses-
muligheder. For at beregne den forventede beskæftigelseseffekt af, 
at en ufaglært får en uddannelse, er det derfor nødvendigt at tage 
højde for, at det næppe er tilfældigt, hvem der vælger at tage en 
uddannelse. En simpel sammenligning af beskæftigelsen for ufag-
lærte og faglærte er derfor ikke et brugbart mål for den forventede 
beskæftigelseseffekt ved at en ufaglært gennemfører en erhvervs-
faglig uddannelse.   
 
For bedst muligt at vurdere hvad beskæftigelsen for en given ufaglært 
ville være, hvis vedkommende havde en uddannelse, inddrager ana-
lysen i dette afsnit derfor en række baggrundsoplysninger, der på 
forskellig vis påvirker den enkeltes uddannelsestilbøjelighed og   
beskæftigelsessandsynlighed. Demografiske karakteristika som køn 
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og bopælskommune kan påvirke uddannelsestilbøjeligheden, idet 
blandt andet ledighed i bopælskommunen som ung kan påvirke den 
enkeltes opfattelse af gevinsten ved at tage en uddannelse. De   
socioøkonomiske vilkår som barn kan ligeledes påvirke den enkeltes 
uddannelsestilbøjelighed, blandt andet fordi det kan påvirke den 
enkeltes forventninger til sin fremtidige beskæftigelse og dermed 
også opfattelsen af den forventede gevinst af uddannelse. Forældre-
nes uddannelsesniveau og beskæftigelseshistorik samt stabile op-
vækstvilkår kan påvirke barnets udvikling og præferencer og dermed 
beskæftigelsen som voksen. Endelig formodes den enkeltes med-
fødte evner at have indflydelse på uddannelsestilbøjeligheden og 
beskæftigelsessandsynligheden både som ufaglært og uddannet.14  
 
Analysen inddrager demografiske, socioøkonomiske og evne-
mæssige karakteristika målt ved hjælp af en række forskellige oplys-
ninger om den enkelte, jf. boks III.3. Ved at tage højde for så mange 
baggrundskarakteristika som muligt bliver det mere sandsynligt, at 
den estimerede effekt af uddannelse afspejler den forventede be-
skæftigelseseffekt ved, at en ufaglært tager en uddannelse frem for 
blot at afspejle grundlæggende forskelle mellem ufaglærte og perso-
ner, der har valgt at tage en uddannelse. Det kan dog ikke afvises, at 
der er karakteristika, der påvirker både beskæftigelses-
sandsynligheden og uddannelsestilbøjeligheden, men som ikke ind-
går i analysen. Hvis disse eventuelle udeladte karakteristika kan 
forklare en del af beskæftigelsesforskellen mellem ufaglærte og fag-
lærte, og de ikke er korreleret med de karakteristika, der er inddraget 
i analysen, vil de beskæftigelseseffekter, der findes i analysen, for-
mentlig være overkantsskøn.  
 

                                                           
14) Intelligens, drive/arbejdsindsats, heldbred og sociale kompetencer er sandsynligvis 

(medfødte) evner, der påvirker både sandsynligheden for at tage en uddannelse og 
beskæftigelsessandsynligheden. Som mål for intelligens og drive anvendes oplysnin-
ger om folkeskolekarakterer og intelligensscore ved militæres sessioner.  Folkeskole-
karakterer er sandsynligvis både et udtryk for intelligens og indsats, mens intelligens-
scoren alene afspejler intelligens. Ved samtidig at kontrollere for folkeskolekarakterer 
og intelligensscore, bliver karaktererne primært et udtryk for drive/indsats, idet effek-
ten af intelligens fanges via intelligensscoren. Derudover kontrolleres for, om man har 
haft et fritidsjob som ung, da det kan afspejle ikke-faglige kompetencer, der er rele-
vant for mulighederne på arbejdsmarkedet. Som mål for omfanget af fritidsarbejde 
anvendes indkomsten som henholdsvis 15- og 16-årig. 
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BOKS III.3 BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA 

 
I analysen tages højde for en række baggrundskarakteristika, der kan påvirke den enkeltes be-
skæftigelsessandsynlighed og uddannelsestilbøjelighed. Baggrundskarakteristika kan opdeles i 
tre grupper: 
 
Demografiske 
Køn, bor i en by- eller yderkommune eller ingen af delene som 16-årig, ledighed for faglærte i   
bopælskommunen som 16-årig, ledighed for ufaglærte i bopælskommunen som 16-årig. 
 
Socioøkonomiske vilkår som barn 
Ufaglært mor, ufaglært far, mors forsørgelsesgrad da hovedpersonen var 0-16 år, fars forsørgel-
sesgrad da hovedpersonen var 0-16 år, mors erhvervsindkomst som 45-årig, fars erhvervs-
indkomst som 45-årig, mor ledig/førtidspensionist /studerende/beskæftiget/offentligt forsørget da 
hovedpersonen var 16 år, far ledig/førtidspensionist/beskæftiget/offentligt forsørget da hoved-
personen var 16 år, mor idømt frihedsstraf da hovedpersonen var 0-16 år, far idømt frihedsstraf da 
hovedpersonen var 0-16 år, boede sammen med begge forældre som 6-årig (ja/nej), anbragt som 
barn, antal børn i bopælsfamilien som 16-årig, eneforsørger i bopælsfamilien som 16-årig (ja/nej), 
ukendt far, antal flytninger som 0-16 årig. 
 
Evner 
Folkeskolekarakter i mundtlig dansk, folkeskolekarakter i skriftlig dansk, folkeskolekarakter i 
mundtlig matematik, folkeskolekarakter i skriftlig matematik, ikke afsluttet 9. klasse da 17 år, ikke 
afsluttet 9. klasse da 20 år, intelligensscore ved session, score på ”øvrige helbredsmæssige for-
hold” ved session, samlet helbredsscore ved session, erklæret uegnet uden fremmøde til session, 
har ikke været til session, erhvervsindkomst som 15-årig, erhvervsindkomst som 16-årig, hospi-
talsindlæggelser som barn, idømt frihedsstraf inden man blev 16 år. 
 

METODEN  

Analysen har til formål at give et bud på, hvad beskæftigelsen ville 
have været for en ufaglært, hvis vedkommende havde haft en faglært 
uddannelse. For at afgøre dette anvendes oplysninger om faglærte, 
der har samme karakteristika som den ufaglærte. Beskæftigelses-
effekten af en erhvervsuddannelse beregnes for hver enkelt person 
som forskellen mellem beskæftigelsessandsynligheden, hvis ved-
kommende var faglært, og beskæftigelsessandsynligheden, hvis 
vedkommende var ufaglært, jf. boks III.4. 
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BOKS III.4 METODEN BAG ANALYSEN 

 
Ideen bag analysens metode er at sammenholde ufaglærtes sandsynlighed for at være beskæfti-
get, hvis de har en erhvervsuddannelse, med beskæftigelsessandsynligheden, hvis de ikke har en 
uddannelse. Da ufaglærtes beskæftigelsessandsynlighed som faglært ikke kendes, beregnes den 
på baggrund af beskæftigelsessandsynligheden for faglærte med samme karakteristika. På bag-
grund af oplysninger om alle personer med en erhvervsfaglig uddannelse undersøges derfor 
sammenhængen mellem baggrundskarakteristika beskrevet i boks III.3 og beskæftigelses-
sandsynligheden for faglærte. Tilsvarende undersøges sammenhængen mellem baggrundskarak-
teristika og beskæftigelse for alle ufaglærte. Sammenhængene estimeres med en probit. For hver 
enkelt person beregnes den individspecifikke beskæftigelsessandsynlighed som henholdsvis fag-
lært og ufaglært ved hjælp af estimaterne fra de to modeller og den enkelte persons karakteristika: 
 : æ ℎ 	 	 æ  : æ ℎ 	 	 æ  
 
Den individspecifikke beskæftigelseseffekt af at have en erhvervsuddannelse, , beregnes ved 
hjælp af de prædikterede individspecifikke sandsynligheder som: 
 = −  
 
Gennemsnittet af de individspecifikke beskæftigelseseffekter svarer til den gennemsnitlige     
beskæftigelseseffekt, som fås ved blot at estimere effekten af uddannelse på beskæftigelses-
sandsynligheden for hele analysepopulationen. På baggrund af de individspecifikke beskæftigel-
seseffekter er det muligt at beregne en gennemsnitlig beskæftigelseseffekt for undergrupper af 
populationen, som eksempelvis for ufaglærte eller ufaglærte, der kan betragtes som værende på 
marginalen til at tage en uddannelse. For at beregne den forventede effekten af tiltag, der øger 
ufaglærtes tilskyndelse til at tage en erhvervsuddannelse, estimeres yderligere en sandsynlighed: 
 : ℎ 	 	 	 	 	 ℎ , ℎ 	 	 	 å  
 
Ufaglærte, der har meget stor beregnet sandsynlighed for at fuldføre en erhvervsuddannelse, kan 
betragtes som personer, der ligger på marginalen for at tage en uddannelse. På baggrund af de 
individspecifikke beskæftigelseseffekter og beregnede sandsynligheder for at afslutte en erhvervs-
uddannelse bestemmes et polynomium, der for ufaglærte beskriver sammenhængen mellem de 
to. Det anvendte polynomium for sammenhængen er følgende 
 = 0,4400 − 0,62 + 1,11 − 0,84  
 
Ud fra denne funktion beregnes den forventede beskæftigelseseffekt af erhvervsuddannelse for 
ufaglærte på marginalen som beskæftigelseseffekten for en ufaglært med 100 pct. sandsynlighed 
for at afslutte en erhvervsuddannelse, hvis den er påbegyndt.  
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Hvor meget en erhvervsuddannelse kan forventes at øge beskæfti-
gelsen for en given person afhænger af vedkommendes karakteristi-
ka. Der er derfor sandsynligvis forskel på den gennemsnitlige      
beskæftigelseseffekt af uddannelse for alle ufaglærte og den effekt, 
uddannelse vil have på beskæftigelsen for ufaglærte, der har størst 
sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Analysen 
har fokus på beskæftigelseseffekten af uddannelse for ufaglærte med 
den højeste forventede sandsynlighed for at gennemføre en        
erhvervsuddannelse. Disse ufaglærte ligger på grænsen til at være 
faglærte, og beskæftigelseseffekten af uddannelse for gruppen kan 
betragtes som den marginale effekt af uddannelse.  
 
Analysen undersøger beskæftigelseseffekten af erhvervsuddannelse 
for personer med dansk baggrund, der var 29 år i 2016, jf. boks III.5. 
Denne aldersgruppe er valgt, da de fleste personer har afsluttet en 
eventuel uddannelse inden de fylder 30 år. Derudover er andelen af 
ufaglærte lavere blandt de yngre aldersgrupper, og effekten af uddan-
nelse for ufaglærte kan tænkes at afhænge af, hvor mange ufaglærte 
der er. Endelig er de 29-årige i 2016 den ældste aldersgruppe, hvor 
der både er oplysninger om folkeskolekarakterer og om intelligens-
score ved mændenes session, og begge typer oplysninger bidrager til 
bedst muligt at tage højde for evneforskelle mellem ufaglærte og 
uddannede. 
 

BOKS III.5 ANALYSEPOPULATION OG DEFINITIONER 

 
Analysen undersøger beskæftigelseseffekten af uddannelse for personer med dansk baggrund, 
der var 29 år i 2016. Kun ufaglærte og personer med en erhvervsfaglig uddannelse indgår i analy-
sen. Beskæftigelsen opgøres i 2016 og uddannelsesstatus opgøres 1. oktober 2015. Personer, 
der er i gang med en uddannelse i perioden 1. oktober 2015-31. december 2016, indgår ikke i 
analysen. Personer, der på et tidspunkt har påbegyndt en gymnasial uddannelse indgår ligeledes 
ikke i analysen.   
 
En person defineres som beskæftiget, hvis vedkommende har sin væsentligste indkomst i 2016 
som lønmodtager eller selvstændig. Med denne definition er der 53 pct. beskæftigede blandt de 
ufaglærte og 89 pct. beskæftigede blandt de faglærte i analysepopulationen.  
 
De erhvervsfaglige uddannelser er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. I analysen defineres 
et påbegyndt grund- eller hovedforløb som en påbegyndt uddannelse, mens kun fuldførelsen af 
hovedforløbet defineres som en fuldført uddannelse. Se evt. Kjeldsen (2018) for mere detaljeret 
beskrivelse af analysepopulation og begrebsdefinitioner. 
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BESKÆFTIGELSESEFFEKTEN AF ERHVERVSUDDANNELSE 

En erhvervsuddannelse kan forventes at øge beskæftigelsen med   
14 pct.point for ufaglærte med over 90 pct. beregnet sandsynlighed 
for at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis de starter på en,      
jf. tabel III.1. Dette skal ses i forhold til, at gruppen har en forudsagt 
beskæftigelse som ufaglærte på 82 pct. Beskæftigelseseffekten af 
erhvervsuddannelse til gruppen svarer altså til en stigning i beskæfti-
gelsen for gruppen på godt 14/82=17 pct. Beskæftigelseseffekten er 
den samme for faglærte og ufaglærte, der har samme høje bereg-
nede sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det 
anslås således, at faglærte med høj beregnet sandsynlighed for at 
fuldføre en erhvervsuddannelse i gennemsnit har øget deres sand-
synlighed for at være i job med 14 pct.point ved at have taget en 
uddannelse.  
 

TABEL III.2 BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF EN ERHVERVSUDDANNELSE 

 
En erhvervsuddannelse kan forventes at øge beskæftigelsessandsynligheden med 14 pct.point for 
ufaglærte med over 90 pct. beregnet sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse, 
hvis de starter på en.  
 
 Beregnet på  

baggrund af 

Beregnet beskæftigel-

sessandsynlighed som 

ufaglært 

Beskæftigelseseffekt af 

erhvervsuddannelse 

 Personer Pct. Pct.point 

Ufaglærte med >  100 82 14 

Alle ufaglærte 5.400 53 29 
 

Anm.: Både beskæftigelsessandsynligheden som ufaglært og beskæftigelseseffekten af erhvervsuddannelse 
er gennemsnittet af de estimerede for gruppen. Effekterne er beregnet for 29-årige i 2016. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata 
 

 
Den gennemsnitlige beskæftigelseseffekt af erhvervsuddannelse er 
væsentligt lavere for ufaglærte med høj beregnet sandsynlighed for at 
gennemføre en erhvervsuddannelse end den gennemsnitlige beskæf-
tigelseseffekt for hele gruppen af ufaglærte. Det skyldes en klar ten-
dens til, at ufaglærte med en højere beregnet sandsynlighed for at 
gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis de starter på en, har en 
lavere beskæftigelseseffekt af uddannelse, end ufaglærte med en 
lavere sandsynlighed for at gennemføre har, jf. figur III.25.  
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FIGUR III.25 BESKÆFTIGELSES-
EFFEKT 

 
FIGUR III.26 BESKÆFTIGELSES-

SANDSYNLIGHED 

 

 
Ufaglærte med en højere beregnet sand-
synlighed for at gennemføre en erhvervs-
uddannelse har en lavere beskæftigelses-
effekt af uddannelsen, end personer med 
en lavere beregnet sandsynlighed for at 
gennemføre. 

 
 

 
Uanset om de får en uddannelse eller ej, er
den beregnede beskæftigelsessandsynlighed 
højere for ufaglærte med en høj beregnet 
sandsynlighed for at gennemføre på en 
erhvervsuddannelse. 

 

 

 

  

Anm.: Den gennemsnitlige estimerede beskæftigelseseffekt for ufaglærte med en beregnet sandsynlighed for 
at gennemføre en erhvervsuddannelse på  pct. i figur III.25 er beregnet på baggrund af ufaglærte 
med en beregnet sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse, , der opfylder ≤ <+ 1. Det varierer, hvor mange ufaglærte gennemsnittet er beregnet på baggrund af, men hvert punkt 
repræsenterer mellem 4 og 106 ufaglærte. De gennemsnitlige beregnede beskæftigelsessandsynlig-
heder i figur III.26 er beregnet på tilsvarende vis. Tendenslinjen i figur III.25 er et tredjegradspolynomi-
um beregnet på baggrund af de individspecifikke estimerede beskæftigelseseffekter og gennemførel-
sessandsynligheder og ikke på baggrund af de gennemsnit, der optræder i figuren. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Det er samtidig en klar tendens, at ufaglærte, der har en høj beregnet 
sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse også har en 
højere beskæftigelsessandsynlighed – både som ufaglært og som 
faglært – end ufaglærte med en lav beregnet sandsynlighed for at 
gennemføre en erhvervsuddannelse, jf. figur III.26. Samlet set er 
ufaglærte, der har en høj sandsynlighed for at gennemføre en er-
hvervsuddannelse altså personer, der ville have en relativ høj be-
skæftigelse uanset om de tog en erhvervsuddannelse eller ej. En 
erhvervsuddannelse øger således en i forvejen relativ høj beskæfti-
gelsessandsynlighed for denne gruppe. Omvendt har ufaglærte med 
en lav sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse 
generelt lav beskæftigelse uanset, om de har en uddannelse eller ej, 
idet en erhvervsuddannelse måske nok ville have stor effekt, men 
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blot ville løfte beskæftigelsessandsynligheden fra at være meget lav 
som ufaglært til at være lav som faglært.   
 
Den estimerede beskæftigelseseffekt for ufaglærte, der har høj   
beregnet sandsynlighed for at fuldføre en erhvervsuddannelse, er 
mest relevant i forhold til at vurdere effekten af tiltag, der øger ufag-
lærtes tilskyndelse til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Ved 
hjælp af den fundne empiriske sammenhæng mellem den estimerede 
beskæftigelseseffekt og den beregnede sandsynlighed for at gen-
nemføre en erhvervsuddannelse for alle ufaglærte, anslås den for-
ventede beskæftigelseseffekt for ufaglærte med 100 pct. sandsynlig-
hed for at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis de starter, at 
være 9 pct.point. 

FORVENTET BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF TILTAG, DER 
ØGER UFAGLÆRTES TILSKYNDELSE TIL UDDANNELSE 

Andelen af ufaglærte, der på et tidspunkt har påbegyndt en ungdoms-
uddannelse, har været stigende de senere år, jf. figur III.27. I 2016 
havde 78 pct. af de 29-årige ufaglærte med dansk baggrund på et 
tidspunkt påbegyndt en ungdomsuddannelse og 73 pct. havde på et 
tidspunkt påbegyndt en erhvervsuddannelse. De fleste ufaglærte har 
således været indskrevet på en ungdomsuddannelse.  
 
En analyse fra Undervisningsministeriet viser, at kun omkring halv-
delen af alle, der påbegyndte en erhvervsuddannelse i 2017, forven-
tes at fuldføre uddannelsen, jf. Undervisningsministeriet (2018). Hvis 
man ønsker at reducere antallet af ufaglærte, lader det således til at 
være oplagt at fokusere på at øge andelen, der gennemføre en   
erhvervsuddannelse. 
 
Det vil sandsynligvis kræve en massiv indsats at få ufaglærte længst 
fra uddannelsessystemet igennem en uddannelse. Eksempelvis viste 
analysen i afsnit III.3, at ufaglærte i gennemsnit har et dårligere hel-
bred og flere sociale udfordringer end personer med en uddannelse. 
Derudover er der formentlig større usikkerhed forbundet med den 
estimerede beskæftigelseseffekt af uddannelse for ufaglærte langt fra 
uddannelsessystemet, der har færre fællestræk med faglærte. Derfor 
vil det formentlig også give et for højt estimat for den forventede 
beskæftigelseseffekt af, at flere ufaglærte gennemfører en erhvervs-
uddannelse, hvis der blot fokuseres på gennemsnitseffekten for alle 
ufaglærte.  
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FIGUR III.27 PÅBEGYNDTE UDDANNELSER  
BLANDT UFAGLÆRTE 

 
Andelen af 29-årige ufaglærte, der på et tidspunkt har påbegyndt en 
ungdomsuddannelse, har været stigende de senere år. Ufaglærte 
påbegynder oftere en erhvervsuddannelse end en gymnasial     
uddannelse. 
 

 
 

Anm.: Kun 29-årige med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Uddannel-
sesstatus er opgjort 1. oktober i året, og ufaglærte, der har været 
indskrevet på et studie på et tidspunkt i løbet af det forudgående år, 
er ikke med i opgørelsen. Andelen, der har påbegyndt en ungdoms-
uddannelse, er lavere end summen af andelen, der har påbegyndt 
en erhvervsuddannelse, og andelen, der har påbegyndt en gymna-
sial uddannelse, fordi nogle ufaglærte har påbegyndt både en er-
hvervsfaglig og en gymnasial uddannelse.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Den estimerede beskæftigelseseffekt for ufaglærte, der har høj be-
regnet sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse, er 
mest relevant i forhold til at vurdere effekten af tiltag, der øger ufag-
lærtes tilskyndelse til og/eller mulighed for at gennemføre en er-
hvervsuddannelse. Den præcise størrelse af den estimerede beskæf-
tigelseseffekt skal dog tages med et vist forbehold, og vurderes at 
være et overkantsskøn, da det ikke kan udelukkes, at der er forskelle 
mellem faglærte og ufaglærte, der ikke er taget højde for i analysen.  
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Påbegyndt en ungdomsuddannelse
Påbegyndt en erhvervsuddannelse
Påbegyndt en gymnasial uddannelse

Andel af ufaglærte i pct.

Effekten for 

ufaglærte med  

stor uddannelses-

sandsynlighed er 

mest relevant 



Ufaglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet - Sammenfatning III.5 

 214            Dansk Økonomi, efterår 2018 

III.5 SAMMENFATNING 

Andelen af borgerne i den erhvervsaktive alder, som er langvarigt 
offentligt forsørgede, har det seneste par årtier været faldende blandt 
de fleste befolkningsgrupper, jf. De Økonomiske Råds Formandskab 
(2017b). For ufaglærte med dansk baggrund er andelen, som er 
langvarigt offentligt forsørgede, derimod vokset i betydeligt omfang. 
Dette kapitel belyser, hvorfor en større andel af de ufaglærte er lang-
varigt offentligt forsørgede. Derudover undersøges det, i hvilken grad 
de ufaglærtes beskæftigelse kan forventes øget, hvis de gennemførte 
en erhvervsuddannelse.  
 
Én mulig forklaring på den stigende andel langvarigt offentligt forsør-
gede blandt de ufaglærte med dansk baggrund kunne være ændrin-
ger i reglerne for modtagelse af de forskellige forsørgelsesydelser. 
For en række ydelser er reglerne blevet strammet, men der er også 
kommet nye forsørgelsesordninger til, og det trækker i modsat ret-
ning. Især pga. udbygningen af fleksjobordningen kan det ikke ude-
lukkes, at ændringerne i forsørgelsessystemet samlet set kan have 
bidraget til stigningen i andelen af langvarigt offentligt forsørgede 
blandt de ufaglærte.  
 
En anden mulig forklaring på, at en større andel ufaglærte med dansk 
baggrund er langvarigt offentligt forsørgede, kunne være, at beskæf-
tigelsesmulighederne for denne gruppe generelt er blevet dårligere. 
 
Den teknologiske udvikling og globaliseringen har mindsket efter-
spørgslen efter arbejdskraft, der udfører rutineopgaver. Det har især 
reduceret efterspørgslen efter mellemuddannet arbejdskraft, men har 
også trukket i retning af at reducere efterspørgslen efter ufaglærte. 
Efterspørgslen har omvendt været stigende efter højtuddannet    
arbejdskraft, der kan udføre mere komplekse opgaver, og som lettere 
kan sætte sig ind i og løse forskelligartede problemstillinger.  
 
I mange lande er der sket en såkaldt jobpolarisering, hvor andelen af 
de beskæftigede, som er ansat i mellemlønnede job, er faldet, mens 
der omvendt har været en stigning i andelene, som er beskæftiget i 
højtlønnede og lavtlønnede job. Beskæftigelsesfremgangen for de 
højtlønnede job har dog generelt været større end beskæftigelses-
fremgangen for de lavtlønnede job. 
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I Danmark har der kun været en mindre ændring i andelen af de 
beskæftigede, som er beskæftiget i de lavestlønnede job. Automati-
sering og udflytning af rutineopgaver har isoleret set reduceret antal-
let af lavtlønsjob, mens andre forhold har trukket i den anden retning. 
Nogle af de lønmodtagere, der tidligere havde et job midt i løn-
fordelingen med et højt indhold af rutineopgaver, er nu blevet nødt til 
at søge job længere nede i jobhierarkiet, og mange indvandrere er 
blevet beskæftiget i lavtlønsjob. En stigende efterspørgsel efter   
arbejdskraft i servicesektoren – der skyldes en kombination af lav 
produktivitetsvækst i denne sektor og forbrugernes ønske om at 
forbruge tjenesteydelser og industrivarer i et relativt fast forhold – kan 
også have øget antallet af lavtlønnede. 
 
Med udgangspunkt i den eksisterende viden om virkningerne på 
arbejdsmarkedet af den teknologiske udvikling, globaliseringen og 
indvandring kan det ikke entydigt konkluderes, om de ufaglærte med 
dansk baggrund har fået dårligere eller bedre mulighed for at finde 
beskæftigelse. Mindsket efterspørgsel efter arbejdskraft, der udfører 
rutinearbejde, har virket i retning af at mindske efterspørgslen efter 
ufaglærte, og flere indvandrere på arbejdsmarkedet kan have øget 
konkurrencen om de job, som de ufaglærte typisk er beskæftiget i. Et 
betydeligt samlet fald i antallet af ufaglærte har derimod trukket i den 
anden retning. For en given efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft 
er der således blevet færre til at konkurrere om jobbene. Derudover 
kan den allerede nævnte stigning i servicesektorens arbejdskraft-
efterspørgsel have virket i retning af at øge efterspørgslen efter ufag-
lært arbejdskraft. 
 
Stigningen i andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt de 
ufaglærte med dansk baggrund kan også være drevet af, at gruppen 
af ufaglærte har udviklet sig til at være en mindre arbejdsparat grup-
pe end tidligere. Det kan blandt andet hænge sammen med, at en 
større andel af de unge uddanner sig efter grundskolen, og at rest-
gruppen, som ikke får en uddannelse, dermed er blevet mindre   
arbejdsmarkedsparat. En sådan udvikling vil over tid både reducere 
andelen af ufaglærte i befolkningen og øge graden af offentlig forsør-
gelse blandt de ufaglærte. 
 
Analyserne i kapitlet viser, at de ufaglærte gennemsnitligt set er ble-
vet en mindre arbejdsmarkedsparat gruppe forstået på den måde, at 
gruppen i højere grad end tidligere har karakteristika, der kendeteg-
ner personer med en relativ lav beskæftigelsessandsynlighed.    
Sammenlignet med personer, som har afsluttet en gymnasial eller 
erhvervskompetencegivende uddannelse, er der eksempelvis blevet 
relativt flere blandt de ufaglærte, der har børn, som er anbragt uden 
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for hjemmet, har haft en eller flere hospitalsindlæggelser i løbet af et 
år, eller er blevet idømt en frihedsstraf. Der har ligeledes været en 
stigning i andelen af de ufaglærte, som voksede op med offentligt 
forsørgede forældre, andelen der oplevede en forælder blive idømt 
en frihedsstraf i løbet af barndommen eller selv var anbragt som 
barn.  
 
Det er sandsynligt, at ændringen i sammensætningen af gruppen af 
ufaglærte har medvirket til stigningen i andel offentligt forsørgede 
blandt de ufaglærte med dansk baggrund. Analysen viser desuden, at 
der er tegn på, at personer med de karakteristika, som i højere grad 
kendetegner ufaglærte end uddannede, har lavere sandsynlighed for 
at være i job i dag end tidligere. Det kan således ikke udelukkes at 
ufaglærtes beskæftigelsessandsynlighed også er faldet af andre 
grunde for eksempel som følge af ringere beskæftigelses muligheder. 
 
Ufaglærtes beskæftigelsesfrekvens er markant lavere end beskæfti-
gelsesfrekvensen blandt uddannede. Det er et interessant spørgsmål, 
i hvilken grad beskæftigelsesomfanget ville kunne øges blandt de 
ufaglærte, hvis de fik en erhvervskompetencegivende uddannelse. I 
kapitlet præsenteres resultater af en analyse, som estimerer beskæf-
tigelseseffekten af at gennemføre en erhvervsuddannelse for unge 
uden en afsluttet ungdomsuddannelse. 
 
For de ufaglærte unge, som vurderes at have de bedste forudsætnin-
ger for at gennemføre en erhvervsuddannelse, estimeres det, at en 
erhvervsuddannelse i gennemsnit kan forventes at øge beskæftigel-
sessandsynligheden med omkring 10 pct.point. Dette estimat kan dog 
være et overkantsskøn, idet der kan være faktorer, som påvirker 
både beskæftigelsessandsynligheden og uddannelsestilbøjeligheden, 
som analysen ikke tager højde for. 
 
Den estimerede beskæftigelseseffekt er væsentligt højere for ufag-
lærte unge, der har en lavere beregnet sandsynlighed for at gennem-
føre en erhvervsuddannelse. Det vil dog med al sandsynlighed være 
vanskeligt og formentlig kræve en omfattende indsats at få denne 
gruppe af ufaglærte unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. 
Gruppens baggrundskarakteristika tilsiger desuden, at selv såfremt 
det lykkedes for dem at gennemføre en erhvervsuddannelse, vil  
deres forventede beskæftigelsesgrad stadig være lavere, end den er 
for dem, der i dag har en erhvervsfaglig uddannelse. 
 
Analyserne viser, at en erhvervsuddannelse kan løfte ufaglærtes 
sandsynlighed for at være i beskæftigelse. Der er imidlertid stor  
forskel på den gennemsnitlige estimerede beskæftigelseseffekt for 
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alle ufaglærte, og effekten for ufaglærte, der har størst beregnet 
sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Tiltag, der 
øger tilskyndelsen til eller muligheden for at gennemføre en erhvervs-
uddannelse må forventes at få ufaglærte med stor sandsynlighed for 
at gennemføre en erhvervsuddannelse til at starte på en uddannelse, 
mens denne type tiltag sandsynligvis vil have mindre indflydelse på 
uddannelsestilbøjeligheden for ufaglærte, der har lav uddannelses-
sandsynlighed. Derfor er den estimerede beskæftigelseseffekt for 
ufaglærte med høj beregnet sandsynlighed for at gennemføre en 
erhvervsuddannelse det mest relevante mål for den forventede effekt 
af et sådant tiltag. 
 
I forhold til eksisterende regneprincipper godtgør analysen, at De 
Økonomiske Råds formandskabs og de økonomiske ministeriers 
beslutning om ikke at regne fuldt gennemslag af et øget uddannel-
sesniveau fremstår velbegrundet. Når flere ufaglærte får en uddan-
nelse, vil det trække beskæftigelsesandelene ned – både blandt de 
uddannede og blandt de tilbageværende ufaglærte. Årsagen er, at de 
“nyuddannede” vil have lavere beskæftigelsessandsynlighed end 
andre i gruppen af uddannede, men at de har højere beskæftigelses-
sandsynlighed end gruppen af ufaglærte, som de har forladt ved at 
tage en uddannelse. 
 
Der har de senere år været en betydelig stigning i andelen af ufag-
lærte, der på et tidspunkt er påbegyndt en uddannelse. Blandt de   
29-årige ufaglærte med dansk baggrund i 2016 har 78 pct. på et 
tidspunkt påbegyndt en ungdomsuddannelse og 73 pct. har påbe-
gyndt en erhvervsuddannelse. Det tyder på, at de senere års politiske 
målsætninger om at få flere unge i gang med en uddannelse, kan 
have båret frugt. Der er imidlertid et betydeligt frafald på erhvervsud-
dannelserne, hvor kun omkring halvdelen af dem, der påbegyndte en 
erhvervsuddannelse i 2017, forventes at fuldføre uddannelsen,         
jf. Undervisningsministeriet (2018). Hvis man ønsker at mindske 
antallet af ufaglærte, bør fokus derfor rettes mod at fastholde de 
unge, der starter på en ungdomsuddannelse.  Brobygningsindsatser, 
der gradvist gør de unge uddannelsesparate og hjælper dem i over-
gangen fra offentligt forsørgelse til uddannelse, kan være en måde til 
at mindske uddannelsesfrafaldet, jf. Görlich mfl. (2016).  
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og ufaglærte 
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