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Hvem er det, der sikrer, at de der har behov for hjælp, også modtager 
hjælpen? I fig. 22.1 kan du se, hvilke aktører der bidrager til at hjælpe 
andre med et socialt behov. 

 

Fig. 22.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Figuren viser, at der grundlæggende er 4 aktører i velfærdssamfundet: 

•	 Familie 
•	 Offentlig sektor 
•	 Marked 
•	 Frivillig sektor. 

Familie 
For hundrede år siden var det sådan, at den offentlige hjælp var meget 
beskeden, hvis man blev syg, arbejdsløs, handicappet eller lignende. Man 
var på det tidspunkt afhængig af, at familien eller evt. kirken kunne give 
en hjælp i form af mad, tøj eller husly. I dag er det sådan, at familiens 
rolle i forbindelse med sygdom, arbejdsløshed mv. er reduceret meget, i 
stedet har staten overtaget den største del af ansvaret. 

1. Aktører i velfærdssamfundet

Børnehaver
Uddannelse

Folkepension
Ældrepleje

SU
etc.

Frivillig sektor Offentlig sektor

MarkedFamilie

Aktører i velfærdssamfundet
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offentlige sygehuse, men standarden af disse er ofte langt under de pri-
vate, fordi det offentlige kun giver meget få ressourcer til disse offentlige 
institutioner. I fig. 22.1 på side 328 er vægten klart flyttet fra den offent-
lige sektor til de 3 øvrige aktører. Her er det i sidste ende dit eget ansvar 
at skabe en fornuftig økonomisk og social ramme om dit liv. Hvis det går 
galt, vil en del af hjælpen komme fra private og kirkelige organisationer, 
der hjælper nødstedte med mad, tøj og husly. 

I fig. 22.2 nedenfor vises et oversigtskort, der angiver, hvor de enkelte vel-
færdsmodeller findes. Samtidig er der også en kort oversigt over indholdet 
i de enkelte modeller.

Fig. 22.2 Hovedpunkter i de 3 velfærdsmodeller.

I figuren sammenlignes hovedpunkterne i de 3 velfærdsmodeller. Med denne  
sammenfatning er det vigtigt igen at understrege, at ingen lande lever stramt 

UNIVERSEL MODEL
Lande: Danmark, Sverige, Norge
Hvem har ansvaret: Staten
Finansiering af sociale ydelser: Finansieres via skatter
Hvem modtager: Alle får principielt det samme
Hvem har flest fordele: Personer med lavest indkomst og ustabil

tilknytning til arbejdsmarkedet
Social omfordeling: Stor

RESIDUALE MODEL
Lande: USA, UK, Australien
Hvem har ansvaret: Personen selv.

Privat velgørenhed
Finansiering af sociale ydelser: Private forsikringer. Staten

i begrænset omfang
Hvem modtager: Kun de svageste modtager

og ydelserne er lave
Hvem har flest fordele: De der tjener mest pga.

lav skat
Social omfordeling: Lille

ARBEJDSMARKEDSBASEREDE MODEL
Lande: Tyskland, Frankrig,

Holland m.fl.
Hvem har ansvaret: Arbejdsmarked, stat og

familie
Finansiering af sociale ydelser: Finansieres via tvungne

sociale bidrag
Hvem modtager: Alle modtager sociale ydelser,

men personer der har eller har
haft tilknytning til arbejds-
markedet modtager mest

Hvem har flest fordele: Personer der har tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet

Social omfordeling: Mellem

De tre velfærdsmodeller
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efter en model. I virkelighedens verden er tingene mere sammenflettede. Men  
modellerne kan tages som en strømpil for, hvordan velfærden styres i de forskel-  
lige lande. 

I forskellige typer af lande er udgifterne til velfærdsordningerne 
meget forskelligt fordelt. Når vi betragter de to store områder, udgifterne til 
sundhed og udgifterne til uddannelse, kan dette eksemplificeres ved hjælp af 
nogle diagrammer. Landene, der er medtaget i figurerne, anvender de forskel-
lige velfærdsmodeller. Danmark - den universelle model, Holland (NL) - den 
arbejdsmarkedsbaserede model og USA den residuale model. 

Fig. 22.3 viser finansieringen af sundhedsudgifterne. USA bruger markant 
mere på sundhedsudgifter end både Holland og Danmark. USA bruger 16 % 
af landets BNP, mens både Holland og Danmark bruger knap 10 % af BNP på 
sundhedsudgifter. 

Finansieringen af sundhedsudgifterne er også forskellig. I USA betales hoved-
parten af de private, nemlig 55 %, mens det i Danmark kun er 15 % af sund-
hedsudgifterne, der direkte betales af borgerne. I Danmark er det typisk udgif-
ter til medicin, tandlæge, private sygeforsikringer etc., der betales direkte af 
borgerne. På uddannelsesområdet er det den samme tendens, der slår igennem. 
Borgerne i USA betaler en forholdsvis stor del af uddannelsesudgifterne. Mens 
det i Danmark er en meget lille andel, der direkte betales af brugerne selv. Hol-
land ligner Danmark meget, men den direkte brugerbetaling er noget større i 
Holland end Danmark, hvilket må tilskrives deres valg af velfærdsmodel.

Hvem betaler velfærden?
Box
22.1

Fig. 22.4 Uddannelsesudgifter i % af 
BNP, fordelt på offentlig og privat fi-
nansiering i 2008. 
Kilde: OECD: Education at a Glance 
2010.
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Fig. 22.3 Sundhedsudgifter i % af 
BNP, fordelt på offentlig og privat 
finansiering i 2008.
Kilde: OECD: Health at a Glance 
2010. Note: NL = Holland
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3.1 Befolkningssammensætningen ændrer sig 
Når man ser på befolkningssammensætningen i Danmark i dag og i 
fremtiden, sker nogle væsentlige ændringer. 

Der fødes ikke så mange børn længere. Og dine forældres generation, 
der er født i 1950’erne eller 1960’erne, udgør nogle meget store årgange. 
Når denne generation i løbet af de næste 10-20 år skal pensioneres, vil 
antallet af ældre vokse kraftigt i forhold til de yngre generationer. Denne 
udvikling kan du se i fig. 22.5. 

Fig. 22.5 Ændringer i befolkningssammensætning i 
Danmark til 2050. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2010.

Figuren viser, hvor mange mennesker der er 
i hver aldersgruppe. I 2000 var der 3,4 mio. i 
den erhvervsaktive alder mellem 18 og 64 år 
og 800.000 pensionister over 65 år. Det bety-
der, at fordelingen mellem ældre og arbejds-
dygtige i 2000 var 1:4,25. Dvs. for hver ældre 
var der 4,25 i den arbejdsdygtige alder. I 2050 
forventes dette forhold at være 1:2,4. 

I fremtiden bliver der stadig 
flere ældre borgere i både Dan-
mark og de øvrige europæiske 
lande. 
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4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
 2000 2010 2020 2030 2040 2050

18-64 årige

over 65 år

Personer

4,25 i erhvervsaktive alder 
for hver 
1 pensionist

2,4 i erhvervsaktive alder 
for hver 
1 pensionist

F
ot

o:
 J

ør
ge

n
 S

au
er

Samfundsfag-kap22.indd   335 28/04/11   10.41



336

22    Velfærdssamfundet

Dette stiller helt nye krav til den offentlige sektor: 

•	 Skatteindtægterne vil falde, når de store generationer går fra erhvervs-
indkomst til pension .

•	 Udgifterne til overførselsindkomster (pension) vil stige. 
•	 Udgifterne til sundhedssektoren vil også stige, da ældre har en større 

sygehyppighed. 
•	 Udgifterne til hjemmehjælp og plejehjem vil øges.

Hvad sker der, hvis man ikke gør noget ved denne ændring i befolknin-
gens alderssammensætning? Velfærdskommissionen har foretaget nogle 
beregninger af dette. 

I 2000 havde vi i Danmark en gennemsnitlig levetid på 76,9 år (mænd 
74,4 år og kvinder 79,3 år). Denne er i 
2010 steget til 78,5 og forventes i 2040 at 
være 83,7 år. Denne stigning vil øge om-
kostningerne til pension, sygehuse, ældre-
forsorg mv. 

For at imødegå de forventede forøgede 
omkostninger blev der i 2006 gennemført 
nogle ændringer i efterløns- og pensionsal-
deren – den såkaldte velfærdsreform.

3.2 Indhold i velfærdsreformen 
Velfærdsreformen fra 2006 er et resultat af en politisk aftale mellem Ven-
stre, Konservative, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk 
Folkeparti. 

Velfærdsreformen omfatter følgende områder: 

•	 Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 
•	 Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden 
•	 Flere indvandrere og efterkommere i arbejde 
•	 Hurtigere igennem uddannelserne 
•	 Ungdomsuddannelse til alle 
•	 Styrket voksen- og efteruddannelse 
•	 Investeringer i fremtiden 

Middellevetid i Danmark

2000 76,9 år

2010 78,5 år

2040* 83,7 år

Fig. 22.6. Middellevetid i Danmark.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.
* = Forventet tal
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•	 Forskning og udvikling 
•	 Innovation og iværksætteri 
•	 Flere med en videregående uddannelse. 

De mest markante nyskabelser er, at efterlønsalderen og pensionsalderen 
hæves i takt med stigningen i levealderen. Dog træder ændringerne først 
i kraft efter 2017. Man har i denne reform taget højde for, at danskerne 
skal arbejde længere i takt med, at levetiden øges.

Et andet vigtigt mål er at sikre en ungdomsuddannelse til alle samtidig 
med, at der gøres en større indsats for at få flere indvandrere ud på ar-
bejdsmarkedet. 

Hvornår kan du gå på pension?
Du synes måske, at det er et noget underligt spørgsmål, der stilles i denne 
overskrift. Men der findes ikke noget entydigt svar. Vi ved, at personer, 
der er født i 1950, kan gå på efterløn som 60-årige i 2010 og på pension 
som 65-årige i 2015.  

I fig. 22.7 kan du se, hvornår andre aldersgrupper kan forvente at få ef-
terløn og pension med de regler, der findes i reformen fra 2006. 

Fremtidens pensionsalder

Fødselsår 1950 1970 1995 2010

Restlevetid efter 60 år* 24,3 26,5 29,3 30,8

Efterlønsalder 60 64 68 70

Pensionsalder 65 69 73 75

Fig. 22.7 Fremtidens pensionsalder.
Kilde: Bemærkninger til lovforslag om velfærdsreform 2006.
* = Angiver det antal år, man forventes at leve, efter man er fyldt 60 år.

Figuren virker måske noget overraskende. Hvor pensionsalderen i dag 
er 65 år, kan de personer, der er født i 1995 først forventes at blive pen-
sioneret som 73-årige, og de, som er født i 2010, kan pensioneres som 75-
årige. Dvs. pensionsalderen er 10 år højere end i dag. Dette viser, at man 
i velfærdsreformen fra 2006 har taget højde for den længere levetid. De 
indvendinger, der er i disse år især rettes mod reformen, er, at reformen 
først begynder at træde i kraft efter 2017.
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høje skatter at have et sådant system. En meget lige indkomstfordeling 
kan påvirke produktionen, fordi befolkningen ikke vil yde og satse det 
maksimale, hvis de alligevel ikke får et tilstrækkeligt stort økonomisk 
udbytte af en ekstra arbejdsindsats. Der vil så være en risiko for, at sam-
fundet mister sin dynamik, og udviklingen vil ”gå i stå”. 

4.3 Styre den økonomiske udvikling 
Det at styre den økonomiske udvikling kalder økonomer også for 
konjunkturregulering. Regering og Folketing forsøger at sikre, at 
den økonomiske vækst, arbejdsløsheden, inflationen og betalingsbalan-
cen udvikler sig meget jævnt. I kapiel 24 om økonomisk politik kommer 
vi mere ind på de metoder, som anvendes til at styre den økonomiske 
udvikling. 

Den offentlige sektor består af stat, regioner og kommuner. Den offentlige 
sektor har en meget afgørende betydning for samfundet. I år 2010 var 
der næsten 900.000 beskæftiget i den offentlige sektor, og de samlede of-
fentlige udgifter var ca. 1.000 mia. kr. I fig. 22.8 ser du udviklingen i den 
offentlige beskæftigelse siden 1965. 

Fig. 22.8 Antal offentligt ansatte 1965- 2010. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 2011. 

5. Den offentlige sektors størrelse

Offentlig ansatte 1965-2010
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Fig. 22.9 nedenfor viser, hvordan de offentlige udgifter bruges på forskel-
lige områder.

Offentlige finanser for 2009

Mia.
kroner

Procent af samlede
offentlige udgifter

Kroner
pr. dansker

Overførselsindkomster 285 29,4 51.584

Folkepension 88 9,1 15.928

Efterløn 21 2,2 3.801

Førtidspension 38 3,9 6.878

Dagpenge 15 1,5 2.715

Kontanthjælp 13 1,3 2.353

Syge- og barsel 25 2,6 4.525

Tilskud til børn 14 1,4 2.534

SU 13 1,3 2.353

Boligsikring og boligydelse 12 1,2 2.172

Andre overførsler 46 4,7 8.326

Udvalgte funktionsområder 328 33,8 59.367

Politi, retsvæsen, brandvæsen mv. 20 2,1 3.620

Forsvar 23 2,4 4.163

Sundhedsvæsen 143 14,7 25.882

Kultur 11 1,1 1.991

Uddannelse i alt 131 13,5 23.710

Heraf:

Folkeskole 66 6,8 11.946

Ungdomsuddannelser 27 2,8 4.887

Voksen- og efteruddannelse 14 1,4 2.534

Videregående uddannelse 24 2,5 4.344

Øvrige udgifter 226 23,3 40.905

Offentlige udgifter i alt 970 100,0 175.566

Fig. 22.9 Sådan anvendes de offentlige udgifter.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.
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Fig. 22.10 Prisen på nogle udvalgte offentlige ydelser.

6.1 Er den offentlige sektor for stor? 
Der er mange holdninger til størrelsen af den offentlige sektor. Men uan-
set om man mener, at den offentlige sektor er for stor eller for lille, er en 
ting sikkert: Den offentlige sektor har en meget central rolle i det danske 
samfund, og det har vist sig meget svært at foretage store nedskæringer 
i de offentlige udgifter.

Dette har medført, at der er sket en så kraftig udvikling i udgifterne, at skatte-  
trykket er kraftigt forøget gennem de sidste 50 år. 

Et nyt jagerfly til forsvaret:
1.000 mio. kr.

1 km. motorvej:
210 mio. kr.

En ny skole til 450 elever:
150 mio. kr.

En hofteoperation:
80.000 kr.

300 flere politibetjente:
250 mio. kr.

En HG elev pr. år:
75.000 kr.

Hvad vil du vælge?
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De personer, som har den økonomiske formåen, betaler meget, og 
de, der har de sociale behov, modtager meget. Man taler også om, at 
de tungeste byrder skal bæres af de bredeste skuldre. 

Det offentlige får langt hoved-
parten af sine indtægter ved 
at lægge skat på indkomst og 
forbrug. I fig. 22.11 ser du, 
hvordan statens skatteind-
tægter fordeler sig på forskel-
lige beskatningsområder. 

I fig. 22.11 kan du se, at  
62 % af skatteindtægterne 
kommer fra indkomstskat og 
21 % fra moms.  

Der findes grundlæggende to former for skat: 

•	 Direkte skat 
•	 Indirekte skat 

Direkte skatter er skatter, der betales direkte af en indkomst. Både 
virksomheder og borgerne betaler direkte skat. Det kan være ind-
komstskat, arbejdsmarkedsbidrag eller virksomhedsskat. 

Indirekte skat omfatter især moms og afgifter på forskellige varer 
som f.eks. biler, benzin, cigaretter og spiritus. 

I fig. 22.12 på næste side kan du se, at der betales skat til flere forskellige 
områder i Danmark.

Statens skatteindtægter 2009

Mia. kr. % fordeling

Indkomstskat 491 62

Moms 168 21

Grønne aftigter 65 8

Andre afgifter 34 4

Andre skatter 42 5

Fig. 22.11 Skatteindtægterne i 2009.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.
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Fig. 22.12  Der betales skat til flere forskellige områder i Danmark. 

7.2 Direkte skatter - indkomstskatten 
I marts 2009 blev regeringen (Venstre og Konservative) samt dens støt-
teparti Dansk Folkeparti enige om en række ændringer af det danske 
skattesystem. 

Der var to mål, der skulle tilgodeses:

1. En ændring af skat på lønindkomster
2. Øgede afgifter på energi og usunde fødevarer.

Det første var et udbredt ønske om at sænke skatten på lønindkomster. 
Formålet med dette er, at gøre det mere attraktivt for lønmodtagerne at 
yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. 

De øgede energiafgifter skal reducere energiforbruget og dermed CO2-ud-
slippet. Afgifterne på usunde fødevarer skulle gerne begrænse forbruget 
af disse og dermed forbedre sundhedstilstanden i befolkningen. 

For at forklare indkomstskattens sammensætning tager vi udgangspunkt 
i fig. 22.13 på næste side.

Skatter

Statsskat

Arbejdsmarkedsbidrag

Sundhedsbidrag

Kirkeskat

Kommuneskat

Indirekte skat
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Fig. 22.13 Indkomstskattens sammensætning i 2011.
Note: Arbejdsmarkedsbidraget på 8 % udgør kun en reel beskatning på ca. 4 %. Det skyldes at 
arbejdsmarkedsbidraget bliver trukket fra den skattepligtige indkomst, og derfor reduceres 
skattevirkningen til det halve. Værdien af beskæftigelsesfradraget er heller ikke medtaget 
i figuren.  

Fig. 22.13 viser, hvordan indkomstskatten er sammensat efter den nye 
skattereform.

Skatten er sammensat på følgende måde:

•	 Alle betaler arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) på 8 % af hele ind-
komsten. Der betales ikke AM-bidrag af overførselsindkomster, således 
betaler du ikke AM-bidrag af SU. Virkningen af AM-bidraget bliver re-
duceret, fordi bidraget kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst, 
hvilket reelt set betyder, at skatteeffekten halveres til ca. 4 %.

Når indkomsten overstiger 44.400 (for unge under 18 år er bundfradraget 
mindre), skal man betale:

•	 En kombineret bundskat og sundhedsbidrag på ca. 12 %.
•	 Kommuneskat på 25 % (gennemsnitstal for alle kommuner, kommu-

neskatten kan variere fra kommune til kommune). 

Opdeling af indkomstskat 2011

Skatteprocent

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
 44.600 424.600 Indkomst

36,76 % (42,3 %)

Bundkskat + Sundhedsbidrag (11,76 %)

Kommuneskat (25 % )

Topskat (15 %)

51,76 % (56 %)
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Momsindtægterne udgør i 
2009 i alt 168 mia. kr. Punkt-
afgifter pålægges forskellige 
varer ud fra to motiver: 

Skabe skatteindtægter til sta-
ten. 

Begrænse forbruget af pågæl-
dende varer. 

Det kan ofte være svært at 
skelne mellem de to motiver. 
Registreringsafgift og vægtaf-
gift på biler har nok primært 
til formål at skabe indtægt til 
staten. Afgift på tobak kan 
tænkes at have begge formål 
som baggrund. På den ene 
side ønsker man at reducere 
forbruget af tobak af helbredsmæssige hensyn. På den anden side får sta-
ten 7,4 mia. kr. i afgifter fra tobak. Til gengæld er de nye grønne afgifter 
især indført ud fra et ønske om at beskytte naturen og begrænse forbruget 
af naturressourcerne. Fig. 22.14 viser momsens og afgifternes fordeling i 
2009. 

Det fremgår, at langt hovedparten af de indirekte skatter hentes hjem 
ved hjælp af momsen. I alt udgør momsen 67 % af afgifterne og 21 % af de 
samlede statsindtægter. 

Det har ofte været fremført, at de høje afgifter får danskere til at rejse 
til Tyskland for at købe øl, vin, tobak og spiritus. Dette betyder mindre 
handel i danske butikker og færre indtægter fra afgifter til staten. 

I 2003 og igen i 2007 reducerede Danmark afgifterne på disse varer for 
at begrænse grænsehandelen. Det ser ud til at være lykkedes i nogen ud-
strækning, men til gengæld er forbruget af især spiritus øget væsentligt 
i Danmark. 

Moms og afgifter fordelt 
på forskellige områder

Mia. kr.
I % af alle 
afgifter

Moms 168 67

Registreringsafgift på biler 12 5

Energiafgifter 36 14

Tobaksafgift 7 3

Øl, vin og spiritus 3 1

Andre afgifter 26 10

I alt 252 100

Fig. 22.14  Moms og afgifters fordeling på forskel-
lige områder 2009.
Kilde: Danmarks Statistik 2011.
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Grønne afgifter 

For at begrænse forureningen har man 
siden 1990’erne omlagt stadig flere skat-
ter til såkaldte ”grønne skatter”. Afgif-
ten lægges på benzin, biler, el, vand og 
spildevand, samt på affald generelt. I alt 
udgør de forskellige energi- og miljøskat-
ter ca. 8 % af de samlede skatter, eller 65 
mia. kr. i 2009. 

Grønne afgifter

2009
Mia. kr.

Energiafgifter 31,6

Afgifter vedr. motorkøre-
tøjer

24,1

Miljøafgifter 9,4

Grønne afgifter i alt 65,1

Fig. 22.15 Grønne afgifter 2009.
Kilde: Skatteministeriet, 2011.
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