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Abstract	  	  
 

This thesis examines how the Danish welfare state has changed over time. To answer this question, I chose 

to investigate two reforms that have a played a significant role in changing the welfare state in relation to 

'unemployment' and the 'unemployed person'. I investigate how the government observes 'unemployment' 

and the ‘unemployed person' through the unemployment-benefit reforms of 1972-2011, and how the gov-

ernment defines 'unemployment' and 'older employee' through the early-retirement reforms of 1979-2011. 

 

My thesis is based on a historical analysis, as I investigate the developments in Danish employment reform 

from the 1970s through 2011. For this reason, the empirical evidence in my thesis consists of state docu-

ments: legislation, circulars, reports and reforms in the field of unemployment benefits and early-retirement 

reform. I use ‘document analysis’ as a method of collecting and processing data before I start my analysis.  

I rely on Luhmann's observation theory and system theory in my thesis. My choice of observation theory 

allows me to be in the second order of observation as I analyse the government's history of employment re-

forms and changing definitions of unemployment, as well as the effect such changes have had on the Danish 

welfare state. My use of system theory focuses on government communication. By choosing this method, I 

analyse the big changes in government communication through the decades, thereby illustrating how the 

government has defined 'unemployment' and 'unemployed' in new ways. This analysis of changes in the Dan-

ish government’s methodology is essential in order to identify the changes in government communication.  

 

The analysis consists of two parts. The first part is an analysis of the unemployment benefits reform, and the 

second part is about the early-retirement reform.  

 

The conclusion of the thesis indicates that the two reforms have had an influence on how the welfare state 

constructs 'unemployment' and the ‘unemployed individual'. The analysis indicates that the Danish welfare 

state has become a workfare state. This means that there are stricter requirements for defining the ‘unem-

ployed individual' than there used to be, and Danish society expects the unemployed to be responsible for 

their unemployment situation. At the same time, it is observed that the construction of 'unemployment' has 

also changed: it is now an individual’s problem, whereas in the past it was considered to be a social problem.  
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Kapitel	  1	  
 

1.1	  Motivation	  	  
Udviklingen af den danske velfærdsstat fik en afgørende betydning for samfundet i det forrige århundrede. 

Med velfærdsstatens eksistens blev det såkaldt moderne samfund i stand til at håndtere sociale problemer og 

udfordringer, som samfundet stod over for før 1800-tallet (Ploug, Henriksen og Kærgård, SFI, 2004, s. 10). 

Velfærdsstaten kan spores tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor arbejdsforhold, levevilkår samt den soci-

ale sikkerhed blev forbedret væsentligt for borgerne. Eksempelvis blev en alderspensionsordning indført i 

1891, og i 1907 blev en arbejdsløshedsforsikring indført som et ønske om at forbedre levevilkårene for bor-

gerne samt skabe lighed, frihed og hjælp for alle borgere i samfundet – også kaldt for social tryghed (ibid., s. 

152-153). Lena Vedel-Petersen, som var medlem af Socialdemokratiet i 1961, beskrev velfærdsstaten såle-

des: 

 

”Det, vi kalder velfærdsstaten er det gode familielivs glæder og de dermed følgende forpligtelser ført over på 

samfundet. Det er fællesskabets manifestation, der hviler på respekten for det enkelte menneske. Ikke kun 

respekten for den stærke. Velfærdsstatens tanke er solidaritetens tanke – ingen skal med eller uden egen 

skyld gå til grunde eller føre en kummerlig tilværelse” (ibid. 2004, s. 152-153). 

 

Ud fra Vedel-Petersen udtalelse tyder det på, at nogle af velfærdsstatens kerneelementer hviler på fællesskab, 

solidaritet, lighed samt hjælp til de svage for at undgå, at de skal leve en kummerlig tilværelse (ibid.). Det vil 

sige, at samfundet, på det tidspunkt, betragtede individet som ligeværdige mennesker, og man vægtede at 

sikre alle lige gode muligheder og rettigheder. Solidariteten i forhold til at vise forståelse og sympati over for 

hinanden i svære situationer vægtedes dermed højt.  

  

Retorikken ovenfor – om at skabe et solidarisk samfund, der behandler sine borger lige uanset social status – 

synes at være under forandring. Grundelementerne, som kendes fra velfærdsstatens eksistens fra slutningen 

af 1800-tallet, synes at forandre sig og forme sig anderledes end det oprindelige formål. Undersøgelser peger 

på, at de universelle ydelser i den danske velfærdsmodel er begyndt at ændre form, fx i relation til hjembo-

ende SU, der afgøres af forældrenes indkomst, børnetilskud ændres til at være indkomstafhængigt, ligesom 

der er sket ændringer i folkepensionens grundbeløb samt ændringer i arbejdsløshedsydelser m.m. (Baumann, 

2014). Afdelingsdirektøren i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Niels Ploug, mener, at de ydelser, 

som oprindeligt var universelle, er ikke længere universelle, fordi de blandt andet nu afgøres af vedkommen-

des indtægter, hvorimod ydelserne før var ens for alle uanset borgerens økonomiske forhold. Af den grund 

mener han, at der ikke er ret mange universelle ydelser tilbage, som gør sig gældende for alle borgere i sam-
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fundet. Det vil sige, at hele lighedsretorikken om, at alle skal have adgang til det samme uanset social status 

og baggrund, ændres ligeledes (Baumann, 2014).  

De ovennævnte forandringer i ydelserne og i velfærdssamfundet skete naturligvis ikke på én dag, men som 

en langsom proces, der udviklede sig gennem årtier, hvor der blev indført forskellige reformer på forskellige 

områder, der havde til formål at ændre/forbedre forholdene. Flere teoretikere og samfundsforskere mener, at 

disse forandringer skyldes mange faktorer. Det gælder blandt andet globalisering, hvor landene er blevet 

afhængige af hinandens økonomiske udvikling, samt samfundskriser. For eksempel hævder Bent Greve, som 

er professor i samfundsvidenskab, at den finansielle krise i 2008 medførte forandringer i den offentlige sek-

tor i forhold til dens størrelse og indretning. Det vil sige, at staten forsøger at aflaste presset på statslige ud-

gifter ved at indføre forskellige reformer, der har til formål at spare på forskellige områder i samfundet, 

f.eks. på pensionsområdet, SU’en og de sociale ydelser (Greve, 2013). Hans udlægning af udviklingen er, at 

regeringen benytter sig af reformer til at kunne imødekomme samfundsudfordringer, og at det er gennem 

reformer, at regeringen ændrer på de forskellige hjørner af de såkaldte universelle ydelser. Dette tyder på, at 

reformer spiller en betydelig rolle i forhold til samfundsindretningen samt velfærdsmodellen (ibid.).  

 

Det ovenstående peger mod en tese om, at reformer har ”styrken” til at kunne påvirke og ændre på det dan-

ske velfærdssamfund. Jeg finder det derfor interessant at undersøge denne tese med henblik på at belyse, om 

reformer har styrken til at kunne udfordre velfærdsstaten. Og hvis de har, vækkes der samtidig en række 

spørgsmål. Hvis velfærdssamfundet er under forandring, hvor er det så på vej henne i sin forandring? Er 

velfærdsmodellen på vej til at blive udryddet, eller ændres den til en form med mindre vægt på den offentlige 

sektor og større vægt på individet? (ibid.).  

 

Alt det tilsammen munder ud i en undring om, hvordan reformer kan påvirke den danske velfærdsmodel, 

samt hvordan velfærdsmodellen er under forandring? For at undersøge dette kan jeg ikke udarbejde en vel-

færdsanalyse, da det er omfattende i forhold til specialets omfang, idet at velfærdssamfundet indebærer man-

ge aspekter og kerneelementer.  

I stedet udvælger jeg to reformer, som jeg anser for at have en betydende rolle i forhold til velfærdsstatens 

kerneelementer, som blev nævnt foroven (solidaritet, lighed, forsørgelse). Reformerne, som jeg vil undersø-

ge er dagpenge- og efterlønsreformen. I relation til disse reformer vil jeg undersøge to parametre, der har 

betydning for hele lighed-og solidaritetsretorikken, som jeg har berørt ovenfor. De to parametre består af 

’ledighed’ og ’det ledige individ’ i dagpengereformen og ’ledighed’ og ’ældre lønmodtagere’ i efterlønsre-

formen (jf. kapitel 6). Det vil sige, at det, jeg er særligt interesseret i at undersøge, er, hvordan reformer er 

med til at påvirke forståelsen af ledighed i samfundet, og hvordan det så efterfølgende former individet, samt 

hvilke krav det stiller til den enkelte. Alt dette med henblik på at skabe et billede af, om disse kerneelemen-

terne i det danske velfærdssamfund er under forandring.  
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Det ovenstående leder frem til følgende problemformulering, der anvendes som redskab med henblik på at 

undersøge den ovenstående tese:   

 

1.2	  Problemformulering	  	  
 
Hvordan iagttager regeringen ’ledighed’ og ’det ledige individ’ gennem dagpengereformerne (1972-2011), 

og hvordan iagttager regeringen ’ledighed’ og ’ældre lønmodtagere’ gennem efterlønsreformerne (1979-

2011)?  Hvilket syn har velfærdssamfundet på ledighed og individet?  

1.3	  Forklaring	  af	  problemformulering	  	  
Ordet iagttagelse referer til Luhmanns teori om anden-ordens iagttagelse. Det vil sige, at jeg allerede i pro-

blemformuleringen tillægger mig et teoretisk blik, der styr måden jeg kigger på feltet på. Med iagttagelser 

menes der, at jeg vil observere regerings observationer af ’ledighed’ og ’det ledige individ’ samt ’ældre løn-

modtager’ i reformerne. Det er hermed ikke min egen udlægning samt konstruktioner af feltet, der fremtræ-

der i analysen, men snarere regerings iagttagelser (observationer) af disse parametre (jf. Kapitel 4).  

1.4	  Arbejdsspørgsmål:	  
For at kunne besvare ovenstående problemformulering udarbejder jeg tre arbejdsspørgsmål, der har til formål 

at konkretisere specialets indhold.  

 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvordan iagttager regeringen ’ledighed’ og ’det ledige individ’ i dagpengereformen 

fra 1972-2011?  

Arbejdsspørgsmål 2: Hvordan iagttager regeringen ’ledighed’ og ’ældre lønmodtagere’ i efterlønsreformen 

fra 1979-2011? 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvortil har samfundet ændret sig, samt hvordan har det ændret syn på ledighed og 

individet?  
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Kapitel	  2:	  Velfærdsstat	  
 

I følgende afsnit vil jeg kort præsentere velfærdsstatens historie med henblik på at forstå dets oprindelse og 

formål i dette speciale. Dernæst vil jeg præsentere en definition af velfærdsstaten, velfærdsstatens tre typolo-

gier. Til sidst vil jeg præsentere Jørgen Goul Andersens og Jacob Torfings perspektiv på, hvorledes reformer 

påvirker velfærdsstaten.  

Formålet med dette afsnit er for det første at skabe en baggrundsforståelse for velfærdsstaten samt at tydelig-

gøre, hvad specialet forstår ved velfærdsstat. For det andet skal afsnittet give indblik i, med hvilket formål  

den danske velfærdsstat blev etableret og fik sin eksistens i samfundet. Kendskabet til historien vil gøre det 

nemmere at diskutere forandringerne i velfærdssamfundet.   

  

2.1	  Velfærdsstatens	  historie	  	  
Den danske velfærdsstat dateres ofte tilbage til 1891, hvor det første tiltag om alderdomspension blev ind-

ført. Efterfølgende blev der indført yderligere velfærdsydelser, som stadig er aktuelle og samtidig udgør 

grundstammen i det danske velfærdssamfund (Jensen, 2011, s. 40). I 1892 blev loven om frivillig sygeforsik-

ring med statsligt tilskud f.eks. vedtaget. Senere i 1907 blev arbejdsløshedsforsikring vedtaget (ibid.).   

 

Alderdomspensionen, som blev vedtaget i 1981, har en væsentlig rolle i historien. For det første betragtes 

alderdomspension ofte som en ordning med de største udgifter, hvis man ser på det offentlige budget. For det 

andet danner alderspensionen grundelementer og rollemodel for de efterfølgende indførte velfærdsordninger. 

Det, at pensionen er en rollemodel for øvrige velfærdsordninger og stadig har indflydelse i dagens Danmark, 

gør det interessant at studere alderspensionen lidt nærmere (ibid., 40-41).  

 

Udgangspunktet for reformen var et ønske fra de danske gårdejere, som ønskede en forbedring af de sociale 

forhold blandt deres arbejdskraft. Dette forklares ud fra, at landbruget i 1900-tallet var præget af stor ar-

bejdskraftintensiv, og gårdejerne var derfor afhængige af billig arbejdskraft. Gårdejerne havde brug for ar-

bejdskraft som husmænd, der ikke havde nok midler til at forsøge sig selv samt arbejdere bosiddende på de 

større gårde. Dog var dette ikke helt nemt, idet den stigende industrialisering i sidste halvdel af 1800-tallet 

påvirkede arbejdskraften, som medførte en udvandring fra landbruget. Dette resulterede i et opadgående 

lønpres på gårdejerne. Herefter blev situationen forværret grundet en omfattende landbrugskrise, der yderli-

gere forværrede gårdejernes indtjening og dermed mulighed for at imødekomme deres medarbejderes løn-

krav (ibid., s. 41).  

 

Den ovenstående problematik mundede ud i et forslag om en alderdomspension, der skulle fungere som en 

kompensation til landbrugets medarbejdere i stedet for højere løn. Naturligvis indebar forslaget nogle betin-
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gelser. For det første skulle ordningen baseres på generel skat og ikke på arbejdsmarkedsforsikringer som 

f.eks. i Tyskland (ibid.). For det andet indførte man statsborgerskabet som adgangsprincip til alderdomspen-

sion. Ordningen skulle hermed træde i kraft med det samme, og derfor satte man tildelingsalderen til 60 år, 

hvilket var lavt i europæisk sammenhæng. Derudover skulle den enkelte borger dokumentere et behov for 

alderdomspension, idet at ordningen kun omfattede de fattige (ibid., s. 42). 

Alderdomspension medførte også nogle konsekvenser for pensionsberettigede borgere. Dem, der var beretti-

gede til ordningen, mistede stemmeretten. Derudover var der ikke faste beløb knyttet til ordningen; man be-

nyttede sig i høj grad af individuelle skøn i forhold til beløbets størrelse (ibid.).  

Grunden til uddybningen af alderspensionsloven i dette afsnit er, at mange af elementerne i 1891-loven sta-

dig eksisterer i dag. F.eks. statsborgerprincippet og finansiering via generelle skatter, der har bredt sig til 

andre velfærdsordninger. Dog blev skønsprincippet ophævet i 1922. Med tiden gjaldt alderdomspension for 

alle i samfundet (ibid., s. 42-43) 

 

I perioden 1932 og 1933 blev der indført et væsentlig politisk-økonomisk forlig, det såkaldte Kanslergade-

forlig (ibid., s. 43). Forliget bød på flere ændringer og havde stor gennemslagskraft i årtiers politik. Efter 

Kanslergadeforliget blev staten betragtet som en aktiv igangsætter i den samfundsøkonomiske udvikling i 

form af at iværksætte offentligt arbejde, som medførte flere arbejdspladser og mere omsætning. Disse tiltag 

sammen med socialreformen ses som værende begyndelsen til den danske velfærdsstat (Aarhus Universitet, 

2017). Derudover blev den sociale stigmatisering mindre. Man mistede ikke stemmeretten ved modtagelse af 

offentlig støtte, der skete forhøjelse i udbetalingsniveauet af velfærdsordninger med særlig henblik på ar-

bejdsløshedsforsikring, ligesom antallet af arbejdsløshedskasser steg markant (Jensen, 2011, s. 43).  

 

Herefter sket der yderligere udvikling. I løbet af 1960’erne og 1970’erne blev den offentlige servicesektor 

udvidet, hvor uddannelsessystemet og børne- og ældreplejen voksede. Man kan argumentere for, at omkring 

1980’erne var den danske velfærdsstat færdigbygget. På dette tidspunkt havde det danske samfund en række 

velfærdsordninger. Disse velfærdsordninger var kendetegnet ved, at adgangsprincippet var baseret på stats-

borgerskab. Derudover var der et krav om at være medlem af en arbejdsløshedskasse, hvis man ville benytte 

sig af bistandsloven (kaldes nu for kontanthjælp og dagpenge) (ibid., s. 43).  

 

2.2	  Definitionen	  af	  velfærdsstaten	  
Efter den historiske præsentation mener jeg, at der behov for en definition af velfærdsstaten med henblik på 

at danne rammen for, hvilken forståelse specialet tillægger sig i forhold til velfærdsstaten. Jeg anvender 

Briggs’ definition af velfærdsstaten: 

 



	   11	  

”En velfærdsstat er en stat, hvor organiseret magt er anvendt (via den politiske proces og den offentlige 

administration) til at modificere markedskræfterne på i hvert flad tre måder. For det første ved at garantere 

individer og familie en minimumsindkomst uafhængigt af markedsværdien af deres arbejdskraft og ejendom. 

For det andet ved at reducere usikkerheden i forbindelse med en række sociale begivenheder såsom sygdom 

alder og arbejdsløshed. For det tredje ved at befolkningen uden hensyn til social status bliver tilbudt adgang 

til en på forhånd afgrænset række serviceydelser.”(Briggs 1961, i: Jensen, 2011, 14). 

 

Definitionen peger for det første på, at ”organiseret magt er anvendt til at modificere markedskræfterne”. Det 

vil sige, at den politiske instans – som er autoriseret – træffer en beslutning om, at samfundet skal indrette 

sig efter en velfærdsmodel og efterfølgende fordeler værdierne i samfundet. For det andet peger definitionen 

på, at markedskræfterne modificeres på tre måder: 

 

1. Ved at garantere individer og familier en minimumsindkomst uafhængigt af markedsværdi, det vil sige, at 

uanset hvilken løn vi får, sikres det enkelte individ et overlevelsesgrundlag (ibid., s. 15).  

2. Markedskræfterne modificeres ved, at reducere usikkerheden i tilfælde af en række sociale begivenheder 

såsom sygdom, alderdom og arbejdsløshed (ibid., s. 16)  

3. Befolkningen har uden hensyn til social status adgang til samme ydelser, hvilket betyder, at velfærdsstaten 

skaber lighed og udvisker sociale forskelle (ibid.,). Definitionen peger på, at områder som dagpenge, alder-

domspension og andre ordninger er en del af velfærdsstaten, fordi de sikrer en minimumsindkomst, selv når 

markedsværdien af individets arbejdskraft er ringe (ibid., s. 17)  

 

2.3	  Velfærdsmodeller	  	  
I det følgende vil jeg præsentere velfærdsstatens typer. Gøsta Esping-Andersen har udviklet tre typer (regi-

metypologi) i den vestlige verden. De tre typer udgør den universelle, residuale og den korporative vel-

færdsmodel. Disse modeller eksisterer i forskellige lande, afhængigt af deres historie og tilgang til velfærd. 

De tre modellers karakteristika afspejler de historiske traditioner og den politiske kamp om velfærd (Esping-

Andersen 1990, s. 1). Jeg vil ikke præsentere den residuale og korporative model, da de ikke har nogen rele-

vans i forhold til specialets fokusområde. Jeg vil nøjes med at præsentere den universelle velfærdsmodel, da 

den eksisterer i det danske samfund. Der henvises til bilag 1, hvis man ønsker, at læse om de to øvrige mo-

deller samt forskellen og ligheder mellem de tre modeller. 

• Den universelle velfærdsmodel 

Modellen bygger på en socialistisk ideologi og værdier. Modellen findes i de nordiske lande (Dan-

mark, Norge og Sverige). Modellen fokuserer på medborgerskab i samfundet, og borgerne vægtes li-

ge høje. Derfor er der lige omfordeling i samfundet sammenlignet med de to øvrige modeller (bilag 
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1). De mest bærende værdier i denne model er lighed, fællesskab og solidaritet med de svageste i 

samfundet. Ydelserne tildeles til alle uanset social status og familierelationer. 

Ydermere blive de forskellige ydelser finansieret gennem høje skattetryk i samfundet. Det vil sige, at 

borgerne er forpligtede til at overholde deres solidaritet i samfundet og betale skat til fællesskabet. Jo 

højere lønindkomst den enkelte borger har, desto højere skat skal borgeren betale.  

Hermed spiller staten en afgørende rolle i forhold til at skabe en stor offentlig sektor, der kan levere 

ydelser til borgerne. Staten tilbyder to former for ydelser. Den ene er indkomstoverførsel, som sikrer 

individet længerevarende eller midlertidig ydelse. Den anden ydelsesform er serviceydelsen, som 

sikrer ydelser som sundhed og uddannelse (Esping-Andersen, 1990, s. 27-28).   

Det ovenstående peger på, at den universelle velfærdsmodel består af sociale forsikringssystemer, der har til 

formål at tage sig af sociale risici og yde tjenester til størstedelen af befolkningen gennem hele livscyklussen. 

Det er hermed interessant, at undersøge om der er sket forandringer i forhold til ovenstående. Dette vil blive 

berørt i diskussionen (Goul Andersen, 2012, s. 7-8). 

2.4	  Udfordringer	  ved	  velfærdsstaten	  og	  reformer	  
Jørgen Goul Andersen argumenterer i sin artikel ”Den universelle velfærdsstat er under pres” for, at nogle af 

de senere års reformer har ført til nogle forandringer i forhold til samfundsstruktur. Dog skal man have for 

øje, at disse forandringer ikke er ”onde”, men en forudsætning for, at velfærdsstaten løbende kan tilpasse sig 

i takt med samfundsforandringer og på den måde sikrer dens overlevelse (Goul Andersen, 1997, s. 6). Desu-

den fremhæver han, at holdningerne til velfærdsstaten har ændret sig gradvist over tiden. Siden 1996 har 

diskussionen om pension og overførselsindkomster påvirket befolkningens holdninger, hvor der hersker en 

vælgeropfattelse om, at overførselsindkomster er kommet ud af kontrol, og folkepensionen ikke kan bevares, 

idet velfærdsstaten ikke består i sin rene form længere. Derudover er der en udbredt opfattelse af, at vel-

færdsstaten ikke fungerer på kerneområderne, altså i forhold til behandling af syge og omsorg for de gamle 

(Finansministeriet 1995, 1996a i Goul Andersen 1997).  

2.5	  Fra	  welfare	  til	  workfare	  
I forlængelse af Goul Andersens perspektiv om, at reformer har medført forandringer i samfundet, vil jeg i 

dette afsnit præsentere ”welfare to workfare”-tilgangen. Tilgangen skal forstås som et resultat af forskellige 

udviklinger og tiltag, der er sket gennem tiden. 

 

Derudover skal welfare til workfare-tilgangen forstås som en økonomisk-politisk udvikling i velfærdsstaten. 

Ifølge den britiske sociolog Bob Jessop havde de fleste vestlige lande, inklusive Denmark i efterkrigstiden, 

etableret et velfærdsstat, der beskrives som en Keynesian Welfare National State (KWNS) (Torfing, 2004, s. 

25), hvor staten forsøgte at generalisere mulighederne for masseforbrug for hele befolkningen gennem ud-

bygning af sociale forsørgelsessystemer (ibid., s. 26). I starten af 70’erne begyndte denne form for velfærd at 
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komme i krise, og man begyndte derfor at indføre forskelligartet reformer fra midten af 1980’erne. Herefter 

udviklede det sig langsomt til det, Jessop kalder det for et Schumpterian Workfare Postnational Regime 

(SWPR), hvor socialpolitikken er afhængig af større arbejdsmarkedsfleksibilitet og lavere socialudgifter 

(ibid., s. 26-27).  

 

I de senere års danske arbejdsmarkedspolitik er der sket et markant skift fra welfare, hvor forsørgelsespara-

digmet dominererede, og over til workfare, hvor aktiveringsparadigmet dominerer (Goli, 2016, s. 46). Dette 

skift består i, at der er kommet større vægt på de lediges ret og pligt til arbejdsmarkedsintegration gennem 

individuelle, fleksible og behovsrettede tilbud om rådgivning, uddannelse og jobtræning (ibid.). Fokusset på 

pligten til at arbejde er en af symptomerne på overgangen fra welfare til workfare.  

Men hvad indebær det, at vi er blevet mere workfare-orienterede? En bred definition af workfare handler om, 

at begrebet dækker over at bringe de ledige fra forsørgelse til beskæftigelse – ”from welfare to work” (Tor-

fing, 2004, s. 41). Det betyder, at vi gennemfører forskellige workfare-reformer, der har til formål at gøre 

velfærdsydelserne for de ledige betinget af deres aktive deltagelse i forskellige foranstaltninger? (Torfing, 

2004, s. 40).  

 

Workfare består af to dimensioner. Den første dimension kaldes for work-first-tilgangen, hvor der er snævert 

fokus på de ledige individer. Formålet er at bringe de ledige hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse. De ledi-

ge individer har tidsbegrænsede og sværere opnåelige ydelser tilgængelige; man ser på dem som rationelle, 

nyttemaksimerende individer, der skal motiveres, kontrolleres og straffes. Ydermere indebærer denne tilgan-

gen en forståelse af, at workfare skal erstatte welfare.  

Den anden dimension kaldes for human capital-tilgangen. Her hersker et bredere fokus på arbejdsstyrken. 

Målet er gradvis udvikling af de ledige individers humane kapital. Man forsøger at opkvalificere ledige indi-

vider gennem uddannelser og jobtræning. De ledige individer er sociale, ressourcebærende aktører, der skal 

myndiggøres. Hermed forstås, at arbejdet ikke skal betragtes som erstatning for velfærdsrettigheder, men et 

supplement i fuld harmoni med den danske flexicurity-model1. Det betyder, at workfare skal supplere welfa-

re (ibid., s. 41).   

 

Denne korte præsentationen om workfare- til welfare-tilgangen vil blive anvendt i diskussionen. Dette med 

henblik på at diskutere, om reformernes udvikling, som udgør specialets analyse, kan pege på sådan en ud-

vikling. Dette anser jeg for særlig interessant at belyse, blandt andet fordi arbejdsløshedsunderstøttelse og 

generel forsørgelse (i hvert fald siden Kanslergadeforliget) har været opfattet som hjørnestene i den danske 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Flexicurity model karakteriseres ved 1. fleksibel arbejdsmarked, der har lempelige regler for ansættelse og 
afskedigelse af medarbejdere. 2. Sikkerhedsnet lønmodtager kan modtage dagpenge i tilfælde af ledighed. 3. 
En aktiv arbejdsmarkedspolitik, der opkvalificere arbejdskraften til nye jobs (beskæftigelsesministeriet, flexicu-
rity i Denmark)  	  
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velfærdsstat. Siden 1933 er der dog gradvist ændret på reglerne på området, herunder retten til dagpenge 

(Jensen, 2011, s. 47).  

Kapitel	  3:	  Videnskabsteori 
I dette afsnit vil jeg præsentere specialets standpunkt i forhold til videnskabsteorien. Jeg vil tage udgangs-

punkt i Niklas Luhmanns perspektiv og forståelse af videnskabsteori, som er den konstruktivistiske. Efter-

følgende vil jeg præsentere specialets epistemologiske perspektiv, der også er Luhmann-inspireret. Valget 

konstruktivisme og epistemologi er truffet ud fra det rationale, at jeg som forsker undersøger regeringens 

konstruktion af ’ledighed’ og ’det ledige individ’ i dagpengereformen samt ’ledighed’ og ’ældre lønmodtage-

re’ i efterlønsreformen. Det betyder, at jeg undersøger, hvordan regeringen konstruerer/former de to fæno-

mener, og hvilken betydning der tillægges, når de konstrueres/formes på én bestemt måde.  

 

3.1	  Konstruktivisme,	  ontologi	  og	  epistemologi	  	  
Luhmann arbejder ud fra en konstruktivistisk tilgang, som tager udgangspunkt i, at virkeligheden er konstru-

eret – og at virkeligheden konstrueres forskelligt, afhængigt af den måde vi iagttager verden på. Hermed er 

en situation altid indlejret i en verden, i et samfund og i en nær kontekst, hvori der kontinuerligt foregår en 

kollektiv meningsdannelse, der er medbestemmende for udfaldet, hvilket betyder, at disse kollektive me-

ningsdannelser er med til at konstruere vores virkelighed. Dermed indgår mennesker altid i en meningsdan-

nende kommunikation, der på én og samme tid er påvirket af situationen og er med til at påvirke situationen. 

Vi er alle sammen medskabende subjekter, og vores personlighed og opfattelse konstrueres kontinuerligt i en 

social proces (Andersen, 1999, s. 9-11). Dette betyder, at konstruktionen af virkeligheden medfører foran-

dringer, idet at virkeligheden forandres kontinuerligt, fordi vi observerer/iagttager virkeligheden forskelligt, 

og at virkeligheden konstrueres ud fra den måde, hvorpå vi tilskriver virkeligheden mening (ibid.).  

Ser vi f.eks. på velfærdsstaten, har den gennemgået en lang række reformer, hvor der blandt andet kan sættes 

spørgsmålstegn ved lighed og solidaritet. Disse reformer konstruerer virkeligheden på én bestemt måde, af-

hængigt af hvordan reformen iagttager virkeligheden, og efterfølgende medvirker de til forandringer i vel-

færdssamfundet (ibid., s. 9). Det vil sige, at det, vi ofte erfarer, er, at kategoriseringer i samfundet ikke læn-

gere er de samme som tidligere, da de er afhængige af reformernes måde at iagttage virkeligheden på. Med 

kategorisering menes den måde, reformerne har skabt og opdelt samfundet på. De betyder, at reformerne får 

en betydningsfuld rolle i forhold til samfundsstruktur. Derfor undersøger jeg, hvordan reformen er med til at 

transformere vores forestilling om individualitet, lighed og solidaritet. Ydermere hvordan reformer ikke blot 

skaber nye forestillinger og forståelser af samfundet og velfærdsstaten, men også genoptager gamle forestil-

linger og åbner/medfører nye spørgsmål om eksistensen af velfærdsstaten (ibid., s. 10).  

Det betyder, at reformer kan indbefatte, at regeringen analyserer fremtiden med fortidens standarder. Gen-

nem reformer undersøger og bringer regeringen viden og erfaringer fra fortiden med henblik på at finde løs-
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ninger på fremtiden. De adskillige reformer italesætter og peger på nogle problematikker i samfundet, som 

kræver en løsning, og disse løsninger fører til forandringer i samfundet. Forandringerne skabes på baggrund 

af fortidens erfaringer, som munder ud i lovgivning (ibid.).  

 

På baggrund af det ovenstående kan der argumenteres for, at man som forsker skal gå et skridt tilbage og 

spørge til kategoriseringer, problemer, løsninger – hvordan er de blevet til? Hvilke strategier har formet 

dem? Dette med henblik på at forstå forandringerne i samfundet. Derfor er formålet i specialet at forstå for-

andringerne, som er skabt og medført af reformer, og hvordan disser reformer har påvirket vores forståelse af 

velfærdsstaten (ibid., s. 11).  

 

3.2	  Ontologi	  vs.	  Epistemologi	  
Den ovenstående konstruktivistiske forståelse af verden bidrager til en form for spørgen, der ikke blot spør-

ger til handlinger på et felt, men spørger til feltets måde at spørge på. Den spørger til kategoriernes, proble-

mernes fremkomst (Andersen, 1999, s. 112-113). Denne form for spørgen bidrager også til en videnskabsteo-

rietisk forskydning fra ontologi til epistemologi.  

 

Den ontologiske videnskabsteori har en førsteordens-perspektiv på feltet, som betyder, at den interesser sig 

for og spørger ind til: hvad betyder det, at noget eksister? Den spørger til, hvad er virkeligheden? Den vægter 

metodiske spørgsmål som redskab, hvor den fokuserer på, hvilke procedurer skal der anvendes for at frem-

bringe videnskabelig erkendelse. Hermed har det ontologiske perspektiv travlt med at iagttage et objekt og 

producere sand viden om en given genstand (ibid., s. 113).  

Det epistemologisk orienterede perspektiv, derimod, har et andenordens-perspektiv, idet det spørger ind til 

hvordan noget eksister, frem for hvad. Det spørger: ”I hvilke former og under hvilke betingelser er en be-

stemt meningsfuldhed blevet til?” (ibid., s. 14). Her spørger man dermed, hvordan virkeligheden opstår. Man 

stiller ikke et metodisk spørgsmål, men arbejder med en tom ontologi. Det vil sige, at man som epistemolog 

fokuserer på at observere, hvordan verden er blevet til, i og med at individer og organisationer kigger på 

deres omverden i bestemt perspektiv, som får verden til at dukke op på bestemte måder (ibid.). Når man går 

epistemologisk til værks, beskæftiger man sig med at konstruere andres systemers iagttagelser som objekt for 

egne iagttagelser med henblik på at beskrive, hvorfra de selv beskriver (ibid.). Lige netop dette perspektiv 

gør, at specialet vælger et epistemologisk perspektiv, da det løfter perspektivet fra førsteordens-perspektiv til 

andenordens-perspektiv, og på den man kan jeg iagttage andres (regeringens) iagttagelser af ’ledighed’ og 

’det ledige individ’ i dagpengereform samt ’ledighed’ og’ ældre lønmodtagere’ i efterlønsreformen med hen-

blik på at beskrive, hvorfra de selv beskriver. Det vil sige, at jeg iagttager, hvordan regeringen gør de oven-

nævnte begreber til genstand for egen iagttagelse. Som forsker observerer man, hvordan regeringen kigger på 

de disse parametre i et bestemt perspektiv, som får dem til at dukke op på én bestemt måde (ibid.). 
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Kapitel	  4:	  Teori	  
I følgende afsnit vil jeg præsentere Niklas Luhmanns teoriapparat, der danner rammen for analysen. Først og 

fremmest vil jeg fremhæve, at jeg er selektiv i teoriudvælgelsen. Det betyder, at jeg vælger de dele af teorien, 

som har relevans for specialets fokusområde, og undlader de dele, jeg mener ikke er anvendelige for specia-

lets fokusområde.  

Begreberne, som vil blive præsenteret i dette afsnit, er: iagttagelse, systemteori, iagttagelsespunkt og ledefor-

skel. Hermed afgrænser jeg mig fra de øvrige dele af Luhmanns teoriapparat.  

I forhold til Luhmanns systemteori har jeg valgt at beskæftige mig med sociale systemer som én samlet en-

hed bestående af samfund, organisation og interaktion. Dette betyder, at jeg afgrænser mig fra det de to øvri-

ge systemer, som er levende systemer og psykiske systemer (jf. bilag 2). Jeg anvender den del af systemteo-

rien, som primært består af socialsystemer som kommunikationssystemer, hvilket betyder, at jeg ikke foreta-

ger en system-/omverdensanalyse, men snarere kun anvender et udpluk af systemteorien.  

 

4.1	  Iagttagelser	  	  
Luhmanns teori om iagttagelse bygger på en bestem form- og forskelstænkning, som er inspireret af George 

Spencer-Brown ”Lows of Form”. Grundtanken er at betragte iagttagelser som operationer, der ikke refererer 

til bevidste subjekter, men til forskelle (ibid., s. 109). Luhmanns definition på iagttagelse er følgende: at 

iagttage er at mærke noget inden for rammen af en forskel (ibid.).  

Det betyder, at iagttagelsesbegrebet funderes i en forskel, og at iagttagelser er enheden af forskellen mellem 

indikation/forskel. Luhmann anskuer iagttagelser som kommunikation, og det at iagttage skal forstås som en 

bestemt forskelsdannende operation, der indikerer noget frem for noget andet, hvilket markeres med tegnet, 

˥, der placerer det markerede på venstre side og det umarkerede på højre side. Det vil sige, at forskellen altid 

er tosidig – der er både en inderside og en yderside. Indersiden kaldes for det markerede rum/side, og ydersi-

den kaldes for det umarkerede rum/side. Hver gang der iagttages, markeres den ene side af forskellen, og den 

anden forbliver umarkeret (ibid., s. 110). Det betyder, at forskellens anden side skaber forskellen, i forhold til 

hvordan noget (f.eks. ledighed) kan iagttages, og dermed hvordan ’ledighed’ overhovedet kan træde frem 

som genstand for en iagttager (ibid., s. 109). Hvordan ’iagttagelse’ helt konkret anvendes i specialet, henvi-

ses til kapitel 5.  

 

4.2	  Systemteori	  generelt	  	  
I følgende afsnit vil jeg kort præsentere systemteorien i generel forstand og dens anvendelse i specialet. Der-

næst vil jeg præsentere systemteorien, som skelner mellem førsteordens-iagttagelse og andenordens-

iagttagelse.   

 



	   17	  

Ifølge systemteorien består verden af systemer, og enhver social kontakt kan forstås som system. System 

defineres inden for systemteorien som enhed af forskellen mellem system/omverden. Hermed antages det, at 

alle enheder i kommunikationen, som refererer meningsfuldt til hinanden, tilhører det pågældende system, og 

alle enheder i kommunikationen, der ikke har nogen relation til hinanden, refererer til systemets omverden 

(Kneer & Nassehi, 1997, s. 73). 

Ydermere betragtes systemer som selvreferentielt-lukkede, autopoietiske systemer. Det vil sige, at systemer 

er lukket om sig selv og fremstiller deres egne komponenter i en rekursiv proces. Det betyder, at de reprodu-

cerer alt ud fra sig selv og skaber egen struktur og egne elementer (ibid., 69-70, bilag 2). 

 

Ifølge Luhmann fremstår sociale systemer som kommunikationssystemer. Sociale systemer består ikke af 

mennesker, men af kommunikationer. Her mener Luhmann, at kommunikation ikke er et resultat af menne-

skelige handlen, men kommunikation forstås som et produkt af sociale systemer. Han mener, at kommunika-

tionssystemet reproducerer sig selv ved kontinuerligt at knytte kommunikation an til kommunikation. Det vil 

sige, at det kun er kommunikationen, der kan kommunikere. (ibid., 69-71). Det er lige præcis denne præmis i 

socialsystemteorien, der appeller til specialet. Fokuseret er hermed på regeringskommunikationen, og hvor-

ledes den konstruerer ’ledighed’ og ’det ledige individ’ samt ’ledighed’ og ’ældre lønmodtagere’ i de udvalg-

te reformer.  

 

4.3	  Første-‐	  og	  andenordens-‐iagttagelse	  	  
Ud over det ovenstående skelner systemteorien mellem førsteordens-iagttagelse og andenordens-iagttagelse. 

I førsteordens-iagttagelse er verdensopfattelsen monokontekstural. Iagttageren ser, hvad han ser. Iagttageren 

betjener sig af en forskel uden at kunne skelne. Hermed er førsteordens-iagttagelse en systemiagttagelse af 

omverden, hvorfor den er fremmedrefererende (Andersen, 1999, s. 114-115).  

Andenordens-iagttagelser iagttager derimod det iagttagende system, hvorfor det er selvrefererende. Her er 

verdensopfattelsen polykontekstural, hvilket betyder, at der findes en flerhed af forskellige konteksturer. 

Iagttageren af iagttagere ved, at han ikke kan se, hvad han ikke kan se. Det vil sige, at iagttageren ved, at 

realiteten er iagttagerafhængig, og hvad der iagttages er kontingent med den forskel, der danner rammen for 

iagttagelsen. Det betyder, at en hver iagttagelse er en kontingent konstruktion, der også kunne have set an-

derledes ud, hvis forskellen var valgt anderledes. Iagttageren betjener også en forskel, men han kan skelne. 

Af den grund vælger jeg at operere på andenordens-niveau, idet min erkendelsesinteresse består i at iagttage 

iagttagelser: iagttage regeringskommunikation som iagttagelser.  

 

Ud fra det ovenstående kan man sige, at andenordens-iagttagelse retter sig mod førsteordens-iagttagelse og 

dens blinde plet. Det hænger sammen med, at iagttageren af andenorden kan iagttage, at det iagttagede sy-

stem ikke kan se, hvad det ikke kan se. En iagttagelse kan kun se, hvad den kan se med den valgte forskel. 
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Den kan med den valgte forskel ikke se, hvad den ikke kan se (ibid., s.110-111). Når jeg således opererer på 

andenordens-iagttagelse, kan jeg iagttage, at det iagttagede system (regeringen) ikke kan se, hvad den ikke 

kan se. Regeringen kan kun se, hvad den valgte forskel tillader den at se. Jeg iagttager, hvordan regeringens 

iagttagelser er struktureret hen over forskellen problem/løsning. Det vil sige, at regering observerer verden 

ud fra, hvad et problem er og hvad en løsning kan være. Den kan ikke se andre muligheder med den valgte 

forskel. Dette redegør jeg nærmere for i kapitel 5, afsnit 5.4.   
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Kapitel	  5:	  Analysestrategi	  
I følgende afsnit vil jeg introducere specialets analysestrategiske ramme, der har til formål at klargøre, hvilke 

strategier og teknikker jeg anvender med henblik på at udarbejde en konkret og fyldestgørende analyse, der 

besvarer arbejdsspørgsmål 1 & 2 (jf. kapitel 1). Helt specifikt består specialets analyse af to dele, hvor jeg vil 

anvende funktionel metode og formanalyse som teknik til at besvare dem. På den måde er analyserne identi-

ske i forhold til teknikken, men selve indholdet er forskelligt, fordi det er to forskellige reformer, jeg iagtta-

ger.  

Den første del af analysestrategien består af Mortens Knudsen arbejde om funktionel metode, der beskæfti-

ger sig med begrebet ”problem” og ”løsning”, og hvordan de anvendes i analysen. Knudsen anvender begre-

bet ’funktionel metode’, som har samme betydning som analysestrategi; derfor anvender jeg begrebet analy-

sestrategi i specialet.  

Efterfølgende præsenterer jeg den anden del af analysestrategien, som består af Luhmanns formanalyse, der 

har til formål at klargøre, hvilken form analysen opererer ud fra.  

Efterfølgende vil jeg demonstrere, hvordan funktionel metode og formanalysen supplerer hinanden og sam-

spiller i analyse et og to. På den baggrund vil jeg specificere specialets ledeforskel og iagttagelsespunkt. 

Dernæst vil jeg kort opridse samspillet mellem specialets teori og analysestrategi. Til sidst vil jeg udarbejde 

en figur, der giver et helhedsbillede af, hvordan jeg helt konkret, ved hjælp af teorien og analysestrategien, 

opstiller analysen.  

 

5.1	  Funktionel	  metode	  	  
Morten Knudsen beskæftiger sig med Luhmanns systemteori som en analysestrategi, som han kalder en 

funktionel metode (Knudsen, 2014, s. 6). Knudsen fokuserer i sin forskning på at studere, om funktionel 

metode kan karaktierises som et skema for iagttagelse – et skema, som iagttager i rammerne af ’problem’ og 

’løsning’. I den anledning undersøger han, hvilken funktion en funktionel metode har, og hvilket problem  

funktionel metode er en løsning på (ibid., s. 8). 

 

Knudsen anvender Luhmanns definition af funktion, hvor funktion defineres som en enhed af forskellen 

mellem et problem og dets forskellige ækvivalente løsning (Luhmann, 2000a, s. 116; Knudsen, 2014, s. 11). 

En funktion betragtes ikke som blot løsningen, idet løsningen kun er løsning på et specifikt problem, hvilket 

betyder, at løsninger kan have forskellige former, afhængigt af problemet. På den anden side hævdes det, at 

problemer aldrig findes andre steder end i deres løsninger (ibid.). Når regeringen f.eks. iagttager ledighed og 

gør det til et problem i de forskellige årsperioder, ser man på, hvilke løsninger der knyttes til de iagttagede 

problemer.  
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Det skal fremhæves, at Luhmann forstår funktioner på en bestemt måde, der udtrykkes således: ”Funktion er 

ikke bevirkende virkning, men et fortolkningsskema som organiserer et område for sammenligning af ækvi-

valente løsninger” (ibid., s. 16). Dette peger på, at Luhmann ikke ser funktioner som kausale forklaringer. 

Luhmann anser dermed ikke problemer og løsninger som to forhold, der er relateret til hinanden. Problemer 

er ikke årsager, og løsninger er ikke virkninger. Derfor mener han ikke, at der skal etableres en kausalfunkti-

onalisme, dvs. et kausalt forhold mellem problem og løsning. I stedet anvender han udtrykket ækvivalens-

funktionalisme. Det indebærer, at man sammenligner ækvivalente løsninger. Luhmann forklarer ækvivalente 

løsninger som løsninger på samme problem, men på forskellige måder. Løsninger studeres i lyset af andre 

løsninger på samme problemer (ibid., s. 16-17). Set i forhold til specialets fokusområde forklares det, som at 

løsninger studeres og sammenlignes i forhold til problemet ledighed. Det vil sige, hver gang regeringskom-

munikation konstruerer en løsning på én bestemt måde i f.eks. årsperioden 1972-1989, så bliver løsningen i 

den næste årsperiode sammenlignet og studeret – med henblik på at regeringskommunikation finder en bedre 

løsning på samme problem, nemlig ledighed, og på den måde kan løsningerne erstatte hinanden (ibid.).  

 

Endvidere formulerer Luhmann funktionel metode som en iagttagelsesteknik. Iagttagelsesteknikken frem-

bringer bestemte iagttagelser ved hjælp af forskellen mellem problem og løsning. Hvad et problem er, iagtta-

ges ud fra den anvendte teori, som anvendes sammen med funktionel metode. Formålet med funktionel me-

tode er ikke at etablere kausale forhold mellem problemer (årsager) og løsninger (virkninger). I stedet hand-

ler det om at sammenligne forskellige løsninger på det samme problem (ibid., s. 18). Dette baner vejen for, at 

specialet tager udgangspunkt i at iagttage reformens iagttagelser af, hvad der bliver til problem, og hvad der 

bliver til løsning (ibid., s. 12). Problemer konstrueres ud fra at iagttage regeringens iagttagelser af f.eks. ’le-

dighed’. Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i min teori, som giver mig redskaber til at kunne konstruere 

problemet, hvorimod funktionel metode skal forstås som analysestrategi.  

 

5.2	  Formanalyse	  	  
Luhmann har gennem tiden udviklet forskellige analysestrategier: semantikanalyse, systemanalyse, differen-

tieringsanalyse og formanalyse. Jeg vælger at anvende formanalyse, som udgør den anden del af specialets 

analysestrategi. Valget af formanalyse forklares ud fra, at ”formanalyse sætter fokus på enkeltdistinktioner, i 

anknytning til hvilke kommunikation udspiller sig” (Åkerstrøm, 1999, s. 129). Som antydet byder formanaly-

sen på en kommunikationsbetinget analyse, hvor formanalysen spørger til, hvilken kommunikation der over-

hovedet kan udfolde sig inden for rammen af forskellen, samt hvilke begrænsninger kommunikation oplever 

inden for rammen af en forskel (ibid., s. 129-130).  

Formen defineres som enheden af en forskel. Dette refererer til iagttagelsesteorien, der handler om at iagtta-

ger en iagttagers iagttagelse inden for rammen af en forskel. Ved anvendelse af formanalyse kan man iagtta-

ge, hvilken ledeforskel der bliver knyttet an i forhold til iagttagelsen af f.eks. et problem og en løsning 
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(ibid.). Formanalyse defineres som ”en analyse af kommunikationsbetingelserne givet en bestemt forskel, og 

formanalysens ledeforskel er: den markerede side/den umarkerede side” (ibid.). 

 

Formanalyse beskæftiger sig med enheden i forskellen, og på den måde kan man iagttage, hvilken kommu-

nikation forskellen muliggør og udelukker. Dette kan illustreres således:  

                                          

                            Markeret                 Umarkeret  

                                 

                                                Form  

Dette viser, at formanalysen er en tredelt proces, hvor hvert element bidrager med noget særligt.  

• Den markerede side: Hvad der markeres i kommunikationen i hver årsperiode. 

• Den umarkerede side: Hvad er den umarkerede side af forskellen? – alt det, der ikke markeres i 

kommunikationen forbliver på den umarkeret side.  

• Forskellen: Hvilken forskel/form der iagttages igennem? (f.eks. ledighed).  

 

5.3	  Kombinationen	  af	  problem	  ˥	  løsning	  og	  formanalyse	  	  
Dette afsnit har til formål at klargøre, hvordan Knudsens ’problem’ og ’løsning’-begreb anvendes sammen 

med Luhmanns formanalyse.  

I forhold til specialets fokusområde kan f.eks. formen være ’ledighed’. Iagttagelsen af ’ledighed’ sætter for-

men for, hvad der bliver markeret inden for rammen af forskellen. Her bliver ’ledighed’ iagttaget på en be-

stemt måde som f.eks. konjunktursvingninger i perioden 1972-1989. Konjunktursvingninger bliver markeret 

inden for rammen af forskellen, og alt kommunikation, der ikke refererer til konjunktur, tilhører til den 

umarkerede side af formen. På den måde muliggør formen ’ledighed’ bestemte kommunikationsformer og 

udelukker andre.  

Dernæst vælger jeg at inddrage problem ˥ løsning-distinktionen i selve formen, hvor f.eks. ’ledighed’ iagtta-

ges som et problem. Her bliver problemet aktuelt for kommunikationen og markerer ”problem” i distinktio-

nen, hvorved ”løsning” bliver umarkeret. Ledighedsproblemet iagttages f.eks. som et konjunkturproblem i 

perioden 1972-1989. Det vil sige, at kommunikationen referer til, at konjunktur skaber problematikken le-

dighed.  

Kombinationen af formanalyse og problem˥ løsning-distinktionen kan sammenfattes til følgende:  

Figur 1:   

Markeret side                               Umarkeret side  

 

Problem                    Løsning  
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Figuren kan forklares således, at når et ”problem” sættes på indersiden af distinktionen, så er kommunikatio-

nen i gang med at iagttage og adressere, hvad problemet er for den pågældende periode. Det vil sige, at når 

kommunikationen markerer konjunktur inde i formen, så adresserer kommunikationen et ”problem”, der har 

til formål at klargøre, hvilke fænomener der skaber ledighedsproblemet. Samtidig betyder det også, at når 

konjunkturer er adresseret som et problem, udelukkes alle de andre kommunikationsformer på ydersiden af 

distinktionen. 

 

Efterfølgende – når problemet er adresseret – vil kommunikationen iagttage, hvilke løsninger der konstrueres 

i forhold til det adresseret problem. Dette kan illustreres således:  

Figur 2: 

    

 Markeret side                              Umarkeret side  

 

  Løsning                Problem  

 

Når kommunikationen iagttager, hvad ”løsning” er, så skifter kommunikationen side i distinktionen, hvor 

løsning rykkes ind på indersiden af distinktionen, og problemet rykkes ud på ydersiden.  

 

Den ovenstående kombination vil blive anvendt i analysen, hvor problemet først bliver adresseret, og der-

næst skifter kommunikationen side i distinktionen og iagttager løsningen i hver årsperiode, både i dagpenge-

reformen og efterlønsreformen.  

5.4	  Konditionering	  af	  ledeforskel	  og	  iagttagelsespunkt	  	  
I det følgende afsnit vil jeg præsentere Niels Åkerstrøms udlægning af konditionering, ledeforskel og iagtta-

gelsespunkt. Dette afsnit har rødder til systemteorien, som giver mulighed for at specificere sit iagttagelses-

punkt og ledeforskel. Dette afsnit skal ses som et supplement til afsnit 5.3 (Andersen, 1999, s. 115).  

 

Konditionering 

Valget af konditionering består i specificering af genstand og iagttagelse. Med konditionering menes der en 

specificering af den valgte ledeforskel og iagttagelsespunktet. Konditionering sætter betingelserne for, hvor-

når det, jeg iagttager, ud fra regeringens iagttagelse kan betragtes som et problem og/eller som en løsning 

(ibid., s. 184).   

 

Ledeforskel  

Ved ledeforskel forstås den forskel, der sætter rammen for iagttagelse af iagttagelser (ibid., s.115). Specialets 
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ledeforskel udgør problem˥ løsning (jf. Afsnit 5.3). Det betyder, at alt i regeringskommunikationen iagttages 

igennem problem˥ løsning, hvor realiteten konstrueres enten som problem eller som løsning. Dette valg er 

truffet ud fra empirien, hvor jeg har iagttaget, hvordan regeringskommunikationen konstruerer ’ledighed’ og 

’det ledige individ’ samt ’ledighed’ og ’de ældre lønmodtagere’ i forhold til en bestemt form for problem, og 

dernæst, hvilke løsninger der konstrueres på problemet. I hver periode inden for dagpengereformen og efter-

lønsreformen vil problemet dukke op på én bestemt måde, afhængigt af hvordan regeringen (specialets iagt-

tagelsespunkt) konstruerer problemet.   

Endvidere skal det fremhæves, at når regeringskommunikationen iagttager problemet på en bestemt måde, 

f.eks. i perioden 1972-1989, så udelukkes alt det, der ikke iagttages som et problem og tilhører til den umar-

kerede side, og alt det, der iagttages som problem, tilhører den markerede side. På samme måde er det med 

løsning; lige så snart kommunikationen iagttager en løsning på en bestemt måde i f.eks. perioden 1972-1989, 

så udelukkes al kommunikationen, der ikke tilhører det markerede side af kommunikationen.   

 

Iagttagelsespunkt 

Iagttagelsespunkt er afgørende for, hvad jeg iagttager, og hvordan jeg iagttager. Valget af iagttagelsespunkt 

konstruerer specialets genstandsfelt og får verden til at fremstå på en bestemt måde. (Andersen, 1999, s. 116-

117). Specialets iagttagelsespunkt består af regeringskommunikation. Regeringen foretager dog mange typer 

af kommunikation. Jeg vælger regeringskommunikation, der består af reformkommunikation. Det vil sige, 

alt iagttagelse foregår gennem specialets iagttagelsespunkt- og jeg får indsigt i parametrene gennem iagtta-

gelsespunktet.   

5.5	  Samspillet	  mellem	  analysestrategi	  og	  teori	  	  
I følgende afsnit vil jeg redegøre for, hvordan kombinationen af den valgte analysestrategi og teori spiller 

sammen i analysen.  

 

Knudsen argumenterer for, at analysestrategien genererer analyserne og udviklingen af teorien (Knudsen, 

2014, s. 15). Teorien påvirker også analysestrategien i den forstand, at den specificerer de problemer, analy-

serne muligvis leder efter løsninger på (ibid.). Med andre ord bidrager den valgte teori med dens viden og 

værktøjer til at kunne iagttage og derefter konstruere problemer og dens ækvivalensløsninger. Analysestrate-

gien bidrager derimod med termerne ’problem’ og ’løsning’, som kan konstrueres og få en bestemt status ud 

fra den videnskabelige iagttagelse. Med videnskabelig iagttagelse menes viden, som teorien byder på (ibid., 

s. 13-14). 

Dette betyder, at ved udelukkende at anvende analysestrategi har jeg kun adgang til termen problem og/eller 

løsning. Jeg får ikke adgang til at konstruere, hvad indholdet af problemet er. Dette forklares ved, at et pro-

blem ikke eksisterer i sig selv, men må konstrueres ved hjælp af teorien. Det vil sige, at den valgte teori in-

debærer de nødvendige værktøjer, der bidrager til at kunne iagttage regeringskommunikationen, og hvorle-
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des den konstruerer problemet og dens ækvivalensløsninger i hver årsperiode (Knudsen, 2014, s. 13). Det vil 

sige, at når jeg tager udgangspunkt i Luhmanns systemteori samt iagttagelsesteori, så bliver distinktionen 

problem/løsning iagttaget på én bestemt måde, nemlig ud fra det, teorien tillader mig at iagttage (ibid., s. 13-

15). Havde jeg derimod anvendt en anden teori, ville konstruktionen af termen problem/løsning iagttages og 

konstrueres anderledes.   

 

I følgende vil jeg visualisere, hvordan jeg opstiller analysen ved hjælp af fremlagte teori og analysestrategi.  

 

 

Figuren viser, at i arbejdsspørgsmål 1 iagttager jeg, hvordan regeringskommunikationen iagttager ’ledighed’ 

og ’det ledige individ’ i dagpengereformen. Ydermere illustrerer figuren, at dagpengereformen vil blive delt 

op i perioder med henblik på iagttage, hvordan regeringskommunikationen konstruerer de to fænomener i 

Arbejdsspørgsmål 1: Hvordan iagttager regeringen ’ledighed’ og ’det ledige individ’ i  

dagpengereformerne fra 1972-2011?  

Regeringens	  iagt-‐
tagelse	  fra	  1972-‐

1989	  

Regeringens	  iagt-‐
tagelse	  fra	  1989-‐

1992	  
	  

Regeringens	  
iagttagelse	  
1992-‐2001	  

Regeringens	  
iagttagelse	  fra	  
2001-‐2011	  

Hvordan	  kon-‐
strueres	  ’ledig-‐
hed’	  og	  ’det	  ledige	  
individ’	  i	  denne	  

periode?	  

Hvordan	  kon-‐
strueres	  ’ledig-‐
hed’	  og	  ’det	  ledige	  
individ’	  i	  denne	  

periode?	  

Hvordan	  kon-‐
strueres	  ’ledig-‐
hed’	  og	  ’det	  ledige	  
individ’	  i	  denne	  

periode?	  

Hvordan	  kon-‐
strueres	  ’ledig-‐
hed’	  og	  ’det	  ledige	  
individ’	  i	  denne	  

periode?	  

Samlet	  delkonklusionen	  af,	  hvordan	  kommunikati-‐
on	  konstruerer	  problemet	  ’ledighed’	  og	  ’	  det	  ledige	  
individ’	  i	  dagpengereformen	  i	  hver	  periode,	  samt	  

hvilke	  løsninger	  den	  stiller	  til	  rådighed.	  
	  

På	  baggrund	  af	  analyserne	  og	  den	  samlede	  delkon-‐
klusion	  demonstreres	  udviklingen	  af	  dagpengere-‐
formen,	  og	  der	  opsummeres	  væsentlige	  resultater.	  
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hver periode. Nærmere om opdeling af perioderne fremgår af kapitel 7. Dernæst vil der være en samlet del-

konklusion, der kort opsummerer analysens væsentligste resultater. Til sidst vil jeg beskrive udviklingen i 

dagpengereformen.  

 

 

Arbejdsspørgsmål 2 vil blive besvaret på samme måde som arbejdsspørgsmål et. Den eneste forskel er, at i 

arbejdsspørgsmål 2 iagttager jeg ’ældre lønmodtagere’ frem for ’det ledige individ’ (jf. kapitel 6).  

Efter analyserne vil jeg udarbejde en samlet oversigt over begge reformer, der belyser deres fællespunkter og 

forskelligheder. 

Arbejdsspørgsmål 2: Hvordan iagttager regeringen ’ledighed’ og ’ældre lønmodtagere’ i efterlønsreformerne fra 1979-

2011? 

Regeringens	  iagtta-‐
gelse	  fra	  1979-‐1992	  

Regeringens	  iagtta-‐
gelse	  fra	  1992-‐2000	  

Regeringens	  iagtta-‐
gelse	  fra	  2000-‐2011	  

Hvordan	  konstrueres	  
’ledighed’	  og	  ’ældre	  
lønmodtager’	  i	  denne	  

periode?	  
	  

Hvordan	  konstrueres	  
’ledighed’	  og	  ’ældre	  
lønmodtager’	  i	  denne	  

periode?	  
	  

Hvordan	  konstrueres	  
’ledighed’	  og	  ’ældre	  
lønmodtager’	  i	  denne	  

periode?	  
	  

Samlet	  delkonklusionen	  af,	  hvordan	  kom-‐
munikationen	  konstruerer	  problemet	  ’le-‐
dighed’	  og	  ’ældre	  lønmodtager’	  i	  efterløns-‐
reformen	  i	  hver	  periode,	  samt	  hvilke	  løs-‐

ninger	  den	  stiller	  den	  rådighed.	  
	  

	  På	  baggrund	  af	  analyserne	  og	  den	  sam-‐
let	  delkonklusion	  demonstreres	  udvik-‐
lingen	  af	  efterlønsreformen,	  og	  de	  væ-‐
sentligste	  resultater	  opsummeres.	  	  
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Samlet oversigt over begge reformer  

 

 

 

 

 

Arbejdsspørgsmål 3: Hvortil har samfundet ændret sig, samt hvordan har det ændret syn på ledighed og 

individet?  

 

 

 

Til sidst vil jeg diskutere, hvordan reformerne har været med til at forandre det danske velfærdssamfund, 

samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet med denne forandring.  

	   	  

Diskussion	  af,	  hvordan	  de	  to	  reformer	  har	  været	  med	  til	  at	  
påvirke	  den	  danske	  velfærdsstat.	  Herunder	  hvilke	  foran-‐
dringer,	  det	  har	  medført	  i	  forhold	  til	  individet	  og	  ledighed.	  	  

Oversigt	  over	  dagpengereformens	  og	  efterlønsrefor-‐
mens	  forskelligheder,	  når	  de	  bliver	  sat	  over	  for	  hinan-‐

den,	  samt	  deres	  fællespunkter.	  	  	  
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Kapitel	  6:	  Metode	  og	  empiri	  
Følgende afsnit har til formål at belyse specialets empiri og dets afgrænsning. Afsnittet vil belyse, hvilke 

konkrete fravalg og overvejelser jeg har fundet det nødvendigt og nyttigt at foretage med henblik på at kon-

kretisere specialets empiri.  

 

6.1	  Empiri	  	  
Som belyst i motivationsafsnittet har den danske velfærdsstat forekommet at være under forandring, ligele-

des i forhold til dets kernelementer. For at undersøge forandringerne udvælger jeg to reformer, som udgør 

specialets empiri: dagpenge- og efterlønsreformen.  

 

Dagpengereformen udvælges, fordi den blev indført i 1907 med det formål at forbedre de sociale forhold i 

samfundet, da der var dårlige vilkår for de arbejdsløse, og man frygtede, at det ville udvikle sig social ulig-

hed mellem dem, der var svage og stærke. Derfor mener jeg, at dagpengereformen har en essentiel betydning 

for velfærdsstaten og dens udvikling, hvorfor det er meningsfuldt at udvælge denne reform for at kunne for-

stå den udvikling/forandring, der er sket i samfundet, samt hvilken syn den har på ledighed og sine borgere 

(den ledige). Helt specifikt vil jeg iagttage regerings iagttagelse af, hvordan ’ledighed’ og det ’ledige individ’ 

bliver konstruereret gennem tiden. Jeg starter dagpengereformsanalysen i 1972, selvom den blev indført i 

1907. Dette for det første, fordi der ikke er adgang til primære kilder i den periode. Der findes kun sekundæ-

re kilder. For det andet leder jeg efter brud i regeringskommunikationen, og der tegner sig et billede af, at der 

er begyndt at ske et brud i regeringskommunikationen første omkring 1970’erne.  

 

Udvælgelsen af efterlønsreformen forklares ud fra, at efterløn har til formål at tage hånd om de ældre. Der-

med er det interessant at undersøge forandringerne i velfærdssamfundet i forhold til de ældre. Her vil jeg 

iagttage regeringens iagttagelse af ’ledighed’ samt de ’ældre lønmodtagere’. Fokusset på ’ældre lønmodtage-

re’ forklares ud fra, at i gennemlæsning af empirien iagttages, at regeringen fokuserer på ældre i beskæftigel-

se frem for dem, der er ledige. Analysen starter, fra efterlønnen blev indført i 1979, fordi der ses en tendens 

til, at der er ændringer i regeringskommunikationen fra det tidspunkt i forhold til ældre lønmodtager.  

Analyserne af de to reformer starter fra to forskellige årstal – dog er strategien for behandling af data og op-

stilling af dem ens.  

6.2	  Dokumentanalyse	  som	  metode	  	  
For at kunne foretage en analyse af, hvordan de to reformer har udviklet sig over tid, har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i statslige dokumenter på de to områder. Det vil sige, at specialets metode til at indhente data 

på består af dokumentanalyse. Specialets dokumentanalyse består af materialer fra ”staten” i form af refor-

mer, lovændringer, bekendtgørelser og cirkulærer, som der har været gennem tiden på de to områder.  
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Valget af dokumentanalyse begrundes ud fra rationalet om, at specialets problemformulering har en afgøren-

de rolle, i forhold til hvilke empirisk overvejelser der skal foretages med henblik på at kunne besvare den 

(Kelstrup & Lynggaard, 2016, s. 142). Specialets problemformulering lægger op til en historisk undersøgelse 

af dagpengereformen og efterlønsreformen med henblik på at forstå forandringerne i det danske velfærds-

samfund. Dermed lægger problemformuleringen op til, at jeg som forsker skal tilbage til 1900-tallet og starte 

min forskning derfra. Derfor er det oplagt at tage udgangspunkt i dokumenter, der eksisterede på daværende 

tidspunkt, hvorfor dokumentanalyse udgør specialets metode til at indhente data (ibid.).  

Dokumenter kan kort beskrives som sprog, der er blevet nedskrevet og fastholdt som sådan på et givet tids-

punkt. Dokumentanalyse anvendes for at belyse en samfundsvidenskabelig problemstilling (ibid., s. 139). 

Dokumentanalyse udgør specialets primære kilde (empiri), der giver mig den tætteste oplevelse af, hvad der 

foregik på de forskellige årstal, f.eks. hvordan regeringen oplevede eller italesatte en begivenhed (f.eks. le-

dighed i samfundet) (ibid., s. 143).   

 

6.3	  Kildekritik/	  behandling	  af	  data	  	  
Jeg vil i det følgende afsnit redegøre for, hvad man skal være opmærksom på ved udvælgelse af statslige 

dokumenter for at opnå et validt resultat.   

 

Dokumentanalyse anvendes som et spejl til at tilgå en virkelighed. Derfor er det helt afgørende at vurdere og 

undersøge, i hvilket omfang dokumenterne repræsenterer virkeligheden på en pålidelig måde (Triantafillou, 

2016, s. 128). For at kunne kvalitetsvurdere dokumenternes (lovgivning, cirkulærer, reformer, bekendtgørel-

se og betænkninger) repræsentation af virkeligheden skal man være kildekritisk i forhold til vurdering af 

valg og fravælg af dokumenterne (ibid.). I forhold til kildekritikken er det væsentligt at vurdere de anvendte 

dokumenters autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og betydning i forhold til specialets problemformu-

lering. Når man vurderer disse kriterier, kan man nå frem til gyldigheden og neutraliteten i dokumenterne, og 

dermed kan man vurdere anvendeligheden af dokumenterne i forhold til problemstillingen (ibid., s. 128). 

Følgende er en uddybning af kriterierne for at kunne kvalitetsvurdere dokumenterne: 

 

• Autenticitet: Indebærer en vurdering af, om de anvendte dokumenter forekommer i deres originale 

og ubearbejdede form. Det vil sige, at empirien, som jeg tager afsæt i, skal være i sin originale form, 

hvor den skal være udarbejdet/udgivet af ministeriet og ikke af en anden forfatter, der beskriver sta-

tens arbejde. Hvis der f.eks. anvendes rapporter, hvor indholdet er blevet ændret, vil det have en af-

gørende betydning i forhold til min forståelse og tilgang til virkeligheden (ibid., s. 128).  

• Troværdighed: Handler om, hvorvidt jeg kan stole på de oplysninger, der fremgår af dokumentet. 

Alle dokumenter er skrevet i en specifik situation med en specifikt formål. Rapporter og bøger be-

skriver sjældent virkeligheden, som den er, uden at blive påvirket af faktorer, som ikke fremgår i 
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teksten. Men når jeg vælger statslige dokumenter, vil jeg undgå forstyrrelse og misvisende oplysnin-

ger og på den måde opnå en direkte indsigt i situationen, hvilket forhøjer analysens troværdighed i 

forhold til repræsentationen af virkeligheden i de forskellige årstal (ibid., s. 128-129).  

• Repræsentativitet: Handler om, i hvilket omfang de anvendte dokumenter giver et dækkende billede 

af virkeligheden. I forhold til specialets fokusområde repræsenterer de statslige dokumenter den vir-

kelighed, der eksisterede i de pågældende år. Jeg er interesseret i at undersøge regeringens tilgang til 

f.eks. ’ledighed’; derfor er det relevant at kigge direkte dokumenter i relation hertil og på den måde 

opnå et dækkende billede af virkeligheden (ibid., s. 129).  

• Betydning: Omhandler fortolkning af den mening eller intention, som regeringen, der er afsender af 

dokumentet, havde. Man skal være opmærksom på, at fortolkning af dokumenternes betydning kan 

tilskrives en række forhold, f.eks. at regeringen havde en baggrundsviden om samfundsforhold, som 

muligvis ikke udtrykkes i dokumenterne. Derfor er der sandsynlighed for, at min fortolkning af disse 

dokumenter ikke har adgang til den baggrundsviden, der var aktuel i de forskellige årstal – men at 

jeg blot forholder mig til det skrevne og dermed kombinerer det med teorien for at kunne fortolke og 

opnå en mening/betydning (ibid., s. 129-130).  

 

De ovenstående punkter belyser, hvad jeg som forsker har været opmærksom på under udvælgelsen af do-

kumenterne, der udgør specialets empiri, for at opnå troværdige og robuste data.  

Derudover er det værd at fremhæve, at jeg i min tilgang til disse dokumenter ikke studerer specifikke perso-

ner, partier eller ser dem som udtryk for bestemte politikker. Jeg studerer en samlet regering – eller rettere 

sagt en organisation – der handler på vegne af samfundet (Triantafillou, 2016, s. 135). Dette forklares ud fra, 

at organisationen/regeringen får sit eget liv og handlekraft, der rækker ud over den enkelte politiker. Mens 

den enkelte politiker har sin egen interesse og kun sidder på ”magten” i en begrænset periode, så fremstår 

regeringen som havende en entydig målsætning. Derfor undersøges det ikke, hvilken politiker der sad på 

magten på daværende tidspunkt, og hvilke mærkesager den havde. I stedet studeres lovgivningen, som blev 

vedtaget i Folketinget (ibid., s. 135).  

6.4	  Behandling	  af	  data	  	  
Behandlingen af de to reformer har krævet en stringent metodisk tilgang, hvor der skulle foretages en konse-

kvent læsning af begge reformer. Det har omfattet en gennemlæsning af kommissionens arbejde, lovændrin-

ger, bekendtgørelser og cirkulærer for at opnå indsigt i, hvordan regeringen iagttagede samfundet på dette 

tidspunkt.  

 

Kriteriet for udvælgelsen af empirien inden for dagpenge- og efterlønsreformen har været, at dokumentet 

skal indeholde et brud i regeringskommunikationen. Med brud menes der stor ændring/modifikation i rege-

ringskommunikation i forhold til ’ledighed’, ’det ledige individ’ og ’ældre lønmodtager’. Det vil sige, at hver 
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gang jeg gennemlæste et lovforslag, cirkulære m.m., så skulle jeg gennem regeringens iagttagelse kunne 

iagttage, at regeringen konstruerede f.eks. ’ledighed’ på en anderledes/ny måde end tidligere. Med andre ord: 

Hver gang det blev iagttaget, at regeringen gennem dagpenge- og efterlønsreformen kommunikerede på en 

ny måde omkring f.eks. ledighed, blev det set som en forandring/udvikling af det danske velfærdssamfund – 

og dermed som et brud på regeringskommunikationen.  

 

Dette betyder, at analysen er opdelt i perioder, og en periode starter, når det iagttages, at regeringskommuni-

kationen konstruerer parametrene på en ny måde sammenlignede med den tidligere periode. Den ny periode 

har til formål, at undersøge, hvad bruddet handler om. Dette er gældende for begge perioder.  

 

I forbindelse med gennemlæsning af dokumenterne på de to områder fremgår ikke direkte, hvordan ’para-

metrene bliver konstrueret – det er snarere min udlæsning af teksten. Jeg læser dermed aktivt teksten med 

henblik på at iagttage regeringens iagttagelse af, hvad der bliver markeret ind i forskellen, og hvad der bliver 

umarkeret. Det vil sige, at min analysestrategi tillader mig at læse/iagttage det, der kan betragtes som ’pro-

blem’ og ’løsning’. Men regeringskommunikationen peger ikke på en direkte kategorisering af problem 

og/eller løsning. Der anvendes ikke direkte ordet ’problem’ og ’løsning’ i dokumenterne, men snarere flere 

beskrivelser af samfundsudfordringer. Det er således i højere grad mit analysestrategiske blik af regerings-

iagttagelser, der leder mig til kategorisering af ’problem’ og ’løsning’.  

Nedenstående boks illustrerer, hvilke dokumenter jeg anvender i analysen, hvor det indebærer et brud i rege-

ringskommunikationen, både i relation til dagpenge- og efterlønsreformen.  
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Dagpengeområde  

1972-1989 
• Betænkning, 1972  
• Arbejdsministeriet: Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik – årspublikation, 1981 
• Folketingets ombudsmand  
• Arbejdsmarkedspolitisk årbog 

1989-1992 
• Arbejdsmarkedsstrukturproblemer, 19892 

1992-2001 
• Betænkning, 1992 
• Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik, 1993  
• Cirkulære, 1985 
• Udredningsudvalget om arbejdsmarkedsstrukturproblemet  
• Reform-Socialkommission, 1993 

2001-2011 
• Reform ”Nye chancer til alle” 
• Lovændring af arbejdsløshedsforsikring, bemærkninger til lovforslag, 2010 
• Velfærdsforlig, 2006 
• Reform ”flere i arbejde” 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  I	  denne	  periode	  eksisterer	  der	  kun	  dette	  dokument,	  som	  indebærer	  et	  brud	  i	  regeringskommunikation.	  	  
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Efterlønsområde 

1979-1992 
• Betænkning, 1977  
• Lovforslag af efterløn, 1992  

1992-2000 
• Betænkning, 1992 
• Lovforslag, 1998 
• Betænkning, 1998 
• Betænkning, 2000 

2000-2011 
• Lovændring, 2006 
• Betænkning, efterløn, 2011-2012 

 

Kapitel	  7:	  Empirisk	  og	  metodisk	  afgrænsning	  
I dette afsnit vil jeg redegøre for specialets afgrænsning. Den empiriske afgrænsning indebærer, hvilken mu-

lig empiri der kunne anvendes, men jeg har fravalgt den. Derimod indebærer metodisk empiri, hvilke meto-

der/teknikker jeg kunne have anvendt med henblik på at skaffe viden på forskningsområdet.   

  

7.1	  Empirisk	  afgrænsning	  	  
For at kunne konkretisere min analyse har jeg, som nævnt ovenfor, valgt at beskæftige mig med dagpenge- 

og efterlønsreformer, hvilket betyder, at jeg fravælger at foretage en analyse af alle reformerne, som også 

kunne have relevans på dette område. F.eks. fravælger jeg at inddrage kontanthjælpsreformen samt pensions-

reformen.  

Derudover spiller beskæftigelsespolitikken som helhed en stor rolle i det danske samfund, da den sikrer en 

balance mellem befolkningsbeskæftigelse, markedsbehov, statens udgifter og en minimering af fattigdom. 

Hermed kunne det været relevant at inddrage beskæftigelsespolitikken som helhed, da den har en indflydelse 

på velfærdsstatens udvikling gennem tiden. Dog har jeg fundet det nødvendigt at afgrænse mig fra det, da det 

vil være omfattende at foretage sådan undersøgelse i forhold til specialets omfang. Dette betyder, at når jeg 

vælger dagpenge- og efterlønsreformen som min empiri, betyder det samtidig, at jeg gør mig blind over for 

andre mulige virkeligheder (iagttagelser), der kunne eksistere i andre reformer, som også har indflydelse på 

forandring af velfærdsstaten. Derfor er det vigtigt at have in mente, at konklusionen i dette speciale udeluk-

kende beror på disse to reformer, mens inddragelse af andre reformer potentielt kunne have ændret på kon-

klusionen.  
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7.2	  Metodisk	  afgrænsning	  
Jeg har valgt dokumentanalyse som metode for at indhente viden om udviklingen af dagpenge- og efterløns-

reformen. Denne metodiske afgrænsning betyder, at jeg får en ”rigtig” eller ”direkte” vinkel på virkelighe-

den, og på den måde forholder jeg mig neutralt og er ikke farvet af medier, artikler, TV-indslag m.m. Formå-

let med at vælge statslige dokumenter som primær empiri i dette speciale er at opnå en så præcis beskrivelse 

af virkeligheden som muligt ved at fokusere på dokumenternes skriftlige indhold. Ideelt set fungerer doku-

menter som et neuralt medium/middel, der skal hjælpe forskeren til at beskrive den virkelighed, som doku-

menterne omtaler (Triantafillou, 2016, s. 127).  

Ydermere skal dokumentanalyse betragtes som en afgrænsning i forhold til andre mulige metoder at indhente 

empiri på. Jeg har fravalgt at foretage et interview med f.eks. nuværende politikere, da min erkendelsesinte-

resse ligger i at få indsigt i reformernes udvikling gennem tiden, og hvordan regeringskommunikationen 

konstruerer parametrene i de forskellige perioder. Et interview med nuværende politikere ville ikke bidrage 

til at belyse ideen bag de indførte reformer uden at være påvirket af de erfaringer og den viden, der besiddes 

i dag.   
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Kapitel	  8:	  Analyse	  	  
Formålet med analysen er at analysere dagpengereformens udvikling fra 1972-2011 samt efterlønsreformen 

fra 1979-2011.  

Dagpengereformen, som er analysens første del, vil blive opstillet således, at først iagttages ’ledighed’ gen-

nem formanalysen og distinktionen problem˥ løsning med henblik på at iagttage regeringens iagttagelse af 

ledighedsproblemet og efterfølgende dens løsning. Derefter iagttages ’det ledige individ’ gennem formanaly-

se og distinktionen problem˥ løsning med henblik på at iagttage regeringens iagttagelse af problemet og der-

efter dens løsning.   

Den anden analysedel består af efterlønsreformen. Her iagttages først ’ledighed’, som vil blive analyseret 

efter samme analysestrategi som i første analysedel. Derefter iagttages regeringens iagttagelser af ’ældre 

lønmodtagere’ (jf. afsnit 6.1).  

Efter analysen vil jeg kort opsummere, hvori reformernes forskelligheder og ensartethed består, når de bliver 

sat over for hinanden.  

8.1	  Arbejdsspørgsmål	  1:	  Dagpengereformen	  

8.1.1:	  Perioden	  1972-‐1989	  	  
 

’Ledighed’ 

Socialreformkommission udgav i 1972 sin anden betænkning ”Det sociale tryghedssystem”. Betænkningen 

indebar blandt andet forslag til det sociale tryghedssystems struktur, forslag til en dagpengereform samt for-

slag til et nyt ankesystem (Socialreformkommission, 2. Betænkning, 9, 1972). 

 

Der iagttages, at formålet med socialreformen i 1972 blandt andet er at sikre individets rettigheder i tilfælde 

af ledighed (Socialreformskommission, 1972, s. 33). Yderligere iagttages, at regeringen forsøger at styre 

økonomien gennem et keynesistisk perspektiv, hvor man stimulerer efterspørgsel på arbejdskraften. Det vil 

sige, at regeringen havde den opfattelse, at arbejdsløsheden kunne reduceres ved at styre de økonomiske 

konjunkturer, hvor man sætter fokus på efterspørgsel efter udbuddet af arbejdskraft og produktion – og på 

den måde stimulere og skabe beskæftigelse og produktion (Rosdahl, SFI, 2008 & Arbejdsministeriet, 1981, 

s. 5).  

 

”(…) også på dette område har der i sidste halvdel af 1980 været tale om en afmatning, efterhånden som det 

internationale konjunkturtilbageslag slog fuldt igennem på den danske eksport” (Arbejdsministeriet, 1981, s. 

2) 

Kommunikationen foregår på den markerede side af formen, hvor konjunktur bliver markeret, hvilket bety-

der, at regeringskommunikationen fokuserer på konjunkturerne i samfundet og konstruerer konjunktursving-
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ninger som årsagen til ledighedsproblemet i denne periode, hvor der hersker lav og faldende produktion og 

beskæftigelse samt stigende ledighed (ibid., s. 47). Dette kan illustreres således:  

 

                      Konjunktur                        Umarkeret side  

 

     Problem:  

Konjunktursvingninger          Løsning  

  

 

Det ovenstående illustrerer, at inden for formen foregår kommunikationen på problemsiden af distinktionen, 

hvor regeringskommunikationen konstruerer ledighed som et problem, der er forårsaget af konjunktursving-

ninger. Hver gang der er arbejdsløshed i samfundet, skydes problemet dermed på konjunktursvingninger, og 

på den måde konstrueres ledighed som et samfundsproblem, idet ledighed ikke kan styre konjunkturerne, 

men omvendt kan konjunkturen styre ledigheden (ibid.).  

 

Når problemet er adresseret, forsøger regeringen at finde en løsning det. Når regeringen har iagttaget, at le-

digheden er forårsaget af konjunktursvingninger, samt at det er et samfundsproblem, så føler regeringen et 

ansvar for at sikre produktion og beskæftigelse for de ledige: 

 

”Det er regerings målsætning af fremskaffe (…) efterspørgsel efter arbejdskraft (…). Det vil (…) ske via en 

forøgelse af produktion og beskæftigelse i betalingsbalanceerhvervene, som derpå vil give større beskæfti-

gelse i erhverv af serviceprægede karakter (Arbejdsministeriet 1981, s. 48). 

 

Det ovenstående peger mod en iagttagelse af, at regeringen opererer ud fra en forståelse af, at arbejdsløshe-

den vil minimeres, når konjunkturerne stabiliseres (ibid.). Dette kan illustreres således i distinktionen:  

 

                      Konjunktur                               Umarkeret side  

 

Løsning: øge produktion  

og beskæftigelse                         Problem  

 

For det første kan man se, at kommunikationen skifter side i distinktionen, hvor kommunikationen nu fore-

går på løsningssiden af distinktionen. Det betyder, at løsningen rykkes ind på indersiden af distinktionen, 

mens problemet rykkes på ydersiden. For det andet iagttages, at regeringskommunikationen konstruerer øget 

produktionen og beskæftigelse som løsning på det adresserede problem (ibid.).  
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’Det ledige individ’ 

I forlængelse af ovenstående vil jeg nu iagttage regeringens iagttagelse af, hvordan ’det ledige individ’ kon-

strueres i denne periode.  

Kommunikationen iagttager, at regeringen konstruerer et billede af, at ydelser er en rettighed, der er tilgæn-

gelig for alle borgere, i tilfælde af at man ikke klarer sine udgifter selv:  

”Efter en række bestemmelser i den sociale lovgivning kan der ydes økonomisk hjælp til personer, der har 

behov herfor, fordi de pågældende ikke er i stand til selv at bestride (alle) deres udgifter” (socialreform-

kommission, 2. betænkning, 1972, s. 33). 

 

Derudover iagttages, at Socialreformkommission udgav sin anden betænkning, blandt andet med formålet 

om at sikre borgerne forsørgelsesgrundlag i tilfælde af arbejdsløshed:   

”Formålet med at yde kontant forsørgelseshjælp (…) i alle tilfælde, hvor modtageren ikke kan klare sig selv 

(fuldtud) (...). Formålet må først og fremmest være at forebygge, at korterevarende indkomstmangel skal føre 

til en social tilbagegang (sammenbrud) for den pågældende (eller for familien), som det kan være vanskeligt 

eller umuligt at rette op, og som kan føre til, at der vil blive stillet stærkt forøgede krav til samfundets øvrige 

hjælpeforanstaltninger” (Socialreformskommission, 1972, 2. Betænkning, s. 37). 

 

Her iagttager kommunikationen, at regeringen forsøger at konstruere vigtigheden af, at der skal ydes forsør-

gelse til de borgere, der har brug for et forsørgelsesgrundlag. Formålet er først og fremmest at forebygge 

samt at forhindre en social tilbagegang for den pågældende og dens pårørende. For det andet er formålet at 

forebygge, at borgeren i tilfælde af arbejdsløshed ikke oplever økonomisk eller social marginalisering (ibid., 

s. 37). Dette underbygges yderligere af Socialreformkommission, hvor der iagttages, at regeringen arbejder 

på at sikre et acceptabelt leveniveau for den enkelte og dens pårørende (ibid., s. 38). Dette kan illustreres 

således:  

 

                      Uforskyldt                                Umarkeret side  

 

Problem: social og  

økonomisk marginalisering          Løsning  

 

 

Det ovenstående illustrerer, at kommunikationen foregår på det markerede side af distinktionen og konstrue-

rer ’det ledige individ’ som uforskyldte personer i forhold til ledighedsproblemet, da de ikke kan styre kon-

junkturerne. Hermed er der risiko for, at der kan opstå en social og økonomisk marginalisering, hvis regerin-
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gen ikke formår at sikre dem rimelige ydelser. Derfor føler regeringen et ansvar over for ’det ledige individ’ 

i forhold til at sikre det en rimelig levestandard, da individerne er ”magtesløse” i forhold til arbejdsløsheds-

udviklingen i samfundet. Fokusset bliver, i denne periode, at det ’ledige individ’ skal bevare en rimelig leve-

standard for at undgå social og økonomisk marginalisering. Regeringen konstruerer ’det ledige individ’ som 

en, der har ret til at bevare en rimelig levestandard på lige fod med andre borgere i samfundet. Det vil sige, at 

fokusset er på, at alle borgere skal behandles lige – uanset borgerens situation. Derfor anser regeringen, at 

ringe ydelser vil skabe marginalisering og ulighedsproblemer i samfundet (Lov nr. 33 19744, social bistand § 

37, s. 4 Folketingets ombudsmand).  

 

Her skifter regeringskommunikationen side i distinktionen og forsøger at løse det ovenstående problem: at 

skabe en social tryghed for den enkelte med et rimeligt ydelsesgrundlag. Dette kan illustreres således: 

 

                      Social tryghed                        Umarkeret side  

 

Løsning: rimelig  

levestandard                               Problem  

 

                       

Kommunikationen foregår på løsningssiden af distinktionen og iagttager, at hver gang regeringen står over 

for problemet marginalisering, så løses dette ved at sikre ’det ledige individ’ rimelige ydelser og den måde 

opretholde en sociale tryghed samt rimelig levestandard. Der iagttages, at regeringen i denne periode arbej-

der for at skabe social sikring for individet uanset ens sociale status. Dette kan også aflæses ud fra titlen på 

Socialreformkommissions betænkning, ”Det sociale tryghedssystem” (ibid., s. 37).  

 

Sammenfatning 

Perioden fra 1972-1989 er præget af en forståelse af, at ledighed er et samfundsproblem, og at arbejdsløshe-

den fremkom pga. konjunktursvingninger. Derfor er det regeringens opgave at sikre beskæftigelse og pro-

duktion som løsning på problemet.   

Indtil arbejdsløshedsproblemet er løst, iagttager kommunikationen, at regeringen sikrer ’det ledige individ’ et 

rimeligt forsørgelsesgrundlag for at undgå social og økonomisk marginalisering, da regeringen konstruerer 

’det ledige individ’ som en uforskyldt ledig.   

Det ovenstående kan kortfattes til følgende:  

Ledighed Problem Løsning 
Ledighed konstrueres 
som et samfundsproblem.  

Ledighedsproblem skyldes  
konjektursvingninger. 
 

Løsningen er at skabe beskæftigelse og 
produktion. 
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Det ledige individ Problem Løsning  
Individet konstrueres 
som uforskyldt ledig. 

Social og økonomisk marginalisering 
pga. ringe ydelser.  

Sikrer rimelig levestandard.   
 

 

8.1.2:	  Perioden	  1989-‐1992	  
’Ledighed’  

Fra slutningen af 1980’erne begyndte man at spekulere over de reelle årsager til den høje arbejdsløshed. Der-

for undersøgte Det Økonomiske Råds formandskab i 1988, hvilke forhold der forårsager arbejdsløshed på 

arbejdsmarkedet. Rapporten blev fremlagt i Folketinget i 1989 til debat (Hvidbog, Arbejdsmarkedsstruktu-

relle problemer, 1989, s. 9). Rapporten peger imod en ny iagttagelse af ledighedsproblemet i denne periode:  

 

”Niveauet for ledighed har været højt de seneste 10 år uanset konjunktursituationen, og der er mange tegn 

på, at den høje ledighed vil fortsætte hvis ikke der gøres en indsats mod grundlæggende strukturelle forhold i 

økonomien. (Hvidbog, Arbejdsmarkedsstrukturelle problemer, 1989, s. 11) 

 

Kommunikationen iagttager, at regeringen iagttager ledighedsproblemet på en ny måde end den forrige peri-

ode. Dette betyder, at der sker et brud i regeringskommunikationen i denne periode, hvor ’ledighed’ ikke 

længere konstrueres som et konjunkturproblem, men som et strukturelt problem. Bruddet medfører en ny 

konstruktion af ledighedsproblemet, hvor det ikke omhandler lav efterspørgsel og produktion, men snarere 

handler om en ubalance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft (ibid., s. 11-12). 

 
”Forekomsten af arbejdsløshed er et udtryk for, at der er uligevægt mellem udbud og efterspørgsel efter 

arbejdskraft” (Hvidbog, Arbejdsmarkedsstrukturelle problemer, 1989, s. 12). 
 

Dette kan illustreres således i distinktionen:  

 

Uligevægt i udbud og efterspørgsel             Umarkeret side  

 

Problem: Strukturelle  

forhold                                         Løsning  

 

Dette viser, at kommunikationen markerer uligevægt mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft på 

den markerede side af formen. Hermed foregår kommunikationen på problemsiden af distinktionen, hvor 

strukturelle forhold er årsagen til det eksisterende ledighedsproblem. Strukturelle forhold medfører, at  

udbud efter arbejdskraft ikke lever op til det, arbejdsmarkedet efterspørger (ibid.).  
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Kommunikationen iagttager, at problemet skal løses ved at skabe balance og/eller ligevægt mellem udbud og 

efterspørgsel, hvorfor kommunikationen skifter side i distinktionen og indsætter uddannelse og efteruddan-

nelse som løsning (ibid., s. 36-37).  

”Den strukturforbedrende arbejdsmarkedspolitik må bestå af (…) en efter og videre uddannelsesindsats 

rettet mod ledighedstruende grupper” (Hvidbog, Arbejdsmarkedsstrukturelle problemer, 1989, s. 37). 

 

Ligevægt i udbud og efterspørgsel               Umarkeret side  

 

Løsning:  Uddannelse og  

efteruddannelse                           Problem  

 

Kommunikationen iagttager, at målet i denne periode bliver at bringe ligevægt mellem udbud og efterspørg-

sel efter arbejdskraft, som vil formå at reducere strukturproblemet. Problemet rykkes ud på ydersiden af dis-

tinktionen, mens løsningen rykkes ind på indersiden af distinktionen og markerer uddannelse og efteruddan-

nelse som middel til at løse ledighedsproblemet i denne periode (ibid., s. 42-43).  

 

’Det ledige individ’  

I forlængelse af ovenstående vil jeg nu iagttage, om ’det ledige individ’ bliver konstrueret på en ny måde i 

forhold til den forrige periode. 

”Analysen i det foregående kapitel af strukturproblemerne på det danske arbejdsmarked pegede på et ar-

bejdsmarked, der (…)er præget af begrænset løntilpasning. Dette skærper kravende til den kvalitative tilpas-

ning af arbejdsmarkedet dvs. samspilet mellem de udbudte og de efterspurgte kvalifikationer. Sådanne kvali-

tative ubalancer på arbejdsmarkedet er i forvejen fremtrædende, fordi udbuddet af arbejdskraft kun tilpasses 

langsomt, mens strukturen i de efterspurgte kvalifikationer kan ændres hurtigt. Efter- og videreuddannelse, 

der i praksis virker som en marginal- men ofte relativ hurtig- tilpasning af de udbudte kvalifikationer, bliver 

derfor central for arbejdsmarkedets fleksibilitet og tilpasningsevne” (Hvidbog, Arbejdsmarkedsstrukturelle 

problemer, 1989, 41) 

Ud fra ovenstående iagttager kommunikationen, at ubalance på arbejdsmarkedet mellem de udbudte og de 

efterspurgte kvalifikationer skaber en ’ufleksibilitet’ på arbejdsmarkedet. De udbudte er ’det ledige individ’, 

som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at kunne tilpasse sig de efterspurgte behov på arbejdsmarke-

det. Hermed bliver ’det ledige individ’ konstrueret som en, der mangler kvalifikationer til at kunne indgå på 

arbejdsmarkedet (ibid.). Dette kan illustreres således:  
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Ikke-tilpasset evne til arbejdsmarked                 Umarkeret side  

 

Problem: manglende  

kvalifikationer                             Løsning  

 

 

Det ovenstående viser, at det, der bliver markeret ind i formen, er ’det ledige individs’ ikke-tilpassede evne 

på arbejdsmarkedet (regeringen italesætter de arbejdsløse som udbudte). Kommunikationen foregår på pro-

blemsiden af distinktionen og konstruerer deres manglende tilpasning til arbejdsmarkedet som et problem, 

der handler om ’manglende kvalifikationer’ hos dem. Det er bemærkelsesværdigt, at denne konstruktion af 

’det ledige  individ’ udgør et brud i regeringskommunikationen i forhold til den forrige periode, hvor ’det 

ledige individ’ konstrueres som uforskyldt ledig, hvorimod det nu konstrueres de som en, der mangler kvali-

fikationer. Dog konstrueres manglende kvalifikationer stadig som et samfundsproblem og ikke et individuelt 

problem. Derfor føler regeringen et ansvar for at løse problemet, idet ’det ledige individ’ ikke på egen hånd 

kan opkvalificere sig selv, hvorved regeringen må sørge for at stille de nødvendige redskaber til rådighed 

(ibid., s. 44-45).  

 

Her skifter kommunikationen side i distinktionen, hvor den formår at løse problemet ved at give ’det ledige 

individ’ bedre tilpasningsevne til arbejdsmarkedet.  

”Den enkeltes evne til og mulighed for at omstille og tilpasse sig nyt jobs øges i takt med øget uddannelse.” 

(Hvidbog, Arbejdsmarkedsstrukturelle problemer, 1989, s. 33). 

 

Evnen til at tilpasse sig                                 Umarkeret side  

 

Løsning: efteruddannelse   

og opkvalificering                      Problem  

 

 

Her iagttages, at kommunikationen markerer ’evnen til at tilpasse sig’ ind i formen, hvor løsningen rykkes på 

indersiden af distinktionen og konstruerer efteruddannelse som løsning på problemet. Det vil sige, at ved at 

regeringen efteruddanner ’det ledige individ’ skabes der balance mellem det udbudte og det efterspurgte. 

Regeringskommunikationen konstruerer ’det ledige individs’ kvalifikationer som en afgørende faktor i for-

hold til at reducere det strukturelle problem i samfundet. Hermed skabes der en kausal sammenhæng mellem 
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’ledighed’ og ’det ledige individ’, hvorimod der i den forrige periode ingen kausal sammenhæng var mellem 

de to fænomener.   

 

Sammenfatning 

Der er sket et brud i regeringskommunikationen i forhold til ledighedsproblemet. Før iagttoges problemet 

som en konjunktursvingning – nu handler det om strukturelle forhold. Den strukturelle ledighed skyldes 

uligevægt mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Derfor forsøger regeringen at løse problemet ved 

at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft ved at uddanne og efteruddanne ’det ledi-

ge individ’.  

Ydermere er der også sket et brud i regeringskommunikationen i forhold til ’det ledige individ’. Før handle-

de det om social tryghed, nu konstrueres det som ’manglende kvalifikationer’ til at imødekomme arbejds-

markedets behov. For at løse problemet forsøger regeringen at optimere ’det ledige individs’ evne til at til-

passe sig arbejdsmarkedet ved at uddanne og efteruddanne individet.  

Dette kan illustreres således:  

Ledighed Problem Løsning  

Ledighed konstrueres som  
et samfundsproblem 

Problemet skyldes strukturelle  
forhold  

Uddanne og efteruddanne de ledige, så de 
tilpasser sig efterspørgslen 

Ledige individ Problem  Løsning  

Uforskyldt  Konstrueres som manglende 
kvalifikationer  

Opkvalificere dem gennem uddannelser  
 

 

8.1.3:	  Perioden	  1992-‐	  2001	  
’Ledighed’ 

Kommunikationen iagttager, at strukturelle forhold fortsat skaber udfordringer for samfundet. Derfor har 

regeringen fra 1992 indførte adskillige arbejdsreformer, der har til formål at løse disse strukturelle udfor-

dringer. Dette kan iagttages ved, at i 1991 besluttede samtlige folketingspartier at igangsætte et udrednings-

arbejde om strukturproblemerne på arbejdsmarkedet. Senere i 1992 blev der igangsat et udvalgsarbejde, der 

har til formål at undersøge og vurdere de gældende ordninger i aktiveringsindsatsen (Udredningsudvalget, 

1992, s. 1).  

”(…) arbejdsmarkedsreform består af en aktiv arbejdsmarkedspolitik (…) Reformen udgør en sammenhæn-

gende helhed, hvis hovedprincipper sikrer, at de passive ydelser i højere fra erstattes af aktiv tilbud, at de 

ledige får klare rettighed og pligter” (Arbejdsministeriet 1993, s. 22). 

Det ovenstående peger på, at regeringskommunikationen fokuserer på et nyt aspekt i denne periode, nemlig 

selve ydelsen, som tilbydes ’det ledige individ’. Regeringskommunikationen bærer præg af, at ydelserne har 

været passive. Det vil sige, at ’det ledige individ’ kan modtage forsørgelse, så snart de er ledige uden mod-

krav (ibid. 32-33). Dette kan illustreres således: 
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Strukturelle forhold                                       Umarkeret side  

 

Problem: Passive ydelser         Løsning  

 

 

Kommunikationen markerer de strukturelle forhold ind i formen. Kommunikationen foregår på problemsiden 

af distinktionen, hvor ’passive ydelser’ konstrueres som årsagen på ledighedsproblemet, der forværrer de 

strukturelle forhold (Udredningsudvalget, 1992, s. 51-52). Det skal fremhæves, at i den forrige periode ud-

gjorde de strukturelle forhold problemet til ledighed grundet uligevægt mellem udbud og efterspørgsel på 

arbejdskraft, hvorimod strukturelle forhold i denne periode markeres som et eksisterende problem grundet de 

passive ydelser. Dette tyder på, at der er sket et brud i regeringskommunikationen i forhold til ledighedspro-

blemet, hvor ledighedsproblemet nu skyldes de passive ydelser.  

 

For at løse det ovenstående problem skifter kommunikationen side i distinktionen, hvor kommunikationen 

foregår på løsningsiden af distinktionen, hvor ’løsning’ rykkes på indersiden af distinktionen, og ’problem’ 

rykkes ud til ydersiden. Når problemet bliver adresseret som passive ydelser, så forsøger regeringen at løse 

problemet ved at aktivere ydelserne:  

”Hovedformålet med at aktivere ledige gennem jobtilbud, uddannelsesordninger er at forhindre, at folk bli-

ver ”låst fast” i passiv på offentlig forsørgelse” (Socialkommissionens samlede forslag, 1993, s. 19). 

 

Ud fra det ovenstående konstruerer regeringskommunikationen de passive ydelser som en ydelse, der låser 

’det ledige individ’ fast på offentlige forsørgelse. Ydelserne aktiveres ved at tilbyde jobtilbud, uddannelse, 

kursus m.m. for ’det ledige individ’. På den måde reduceres det strukturelle problem, idet ’det ledige indi-

vids’ kvalifikationer bliver optimeret og udviklet gennem de aktive ydelser (Arbejdsministeriet, 1993, s. 19). 

Dette kan illustreres således i distinktionen:  

 

Aktiveringsindsats                                        Markeret side  

 

Løsning: Aktive ydelser            Problem  

 

 

Det, der markeres i kommunikationen, er, at der skal være en bedre aktiveringsindsats med henblik på at 

reducere ledigheden. Dette gøres ved aktivere ydelserne, hvor de ledige modtager ydelser betinget af deres 

jobsøgningsaktivitet. Ud fra udvalgets anbefaling og de indførte regler iagttager kommunikationen, at aktive-

ringsindsatsen skal være mere individuelt orienteret og rettet mod ’det ledige individs’ behov, situation og 
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ønske samt skal være i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov (strukturelle forhold) (Torfing, 2004, 

s. 33-34). Ydermere blev der indført ”ret og pligt”-princippet, som omhandler, at alle efter fire års ledighed 

blev forpligtet til at deltage i aktivering. Samtidig blev retten til optjening af dagpenge gennem deltagelse i 

aktiveringsforløb afskaffet, og aktiveringssatsen blev rykket frem, så man kunne miste retten til dagpenge, 

hvis man nægtede at deltage i aktivering (lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, kapitel 4, § 11, og kapitel 

13), (bilag 3). Det skal fremhæves, at regeringen stadig iagttager ledighedsproblemet som et samfundspro-

blem, idet det er ydelserne, der er noget galt med. Derfor er det samfundets ansvar at minimere det problem 

ved at gøre dem aktive. Det vil sige, at de indførte regler kun har til formål at gøre ydelserne aktive.  

 

’Det ledige individ’ 

I forlængelse af det ovenstående vil jeg nu undersøge, om ’det ledige individ’ i denne periode bliver konstru-

eret på en ny måde i forhold til tidligere, i takt med at ledighedsproblemet har ændret sig.  

 

”Det er blevet fremført, at den relativt høje dækningsgrad for de lavestlønnede og den lange periode, de 

ledige kan oppebære dagpenge uden at have ordinær beskæftigelse, forklarer en væsentlig del af den struk-

turelle ledighed. Mekanismen er, at en høj dækningsgrad øger lønpresset, da indkomsttabet i forbindelse 

med ledighed bliver mindre” (Udredningsudvalget 1992, s. 11) 

Kommunikationen iagttager, at der bliver fokuseret på kausaliteten mellem den relativt høje dækningsgrad 

og ledighedsperioden, samt hvilken betydning det har for de strukturelle forhold. Man begynder at betragte 

den høje dækningsgrad – og at ’det ledige individ’ kan oppebære dagpenge i en lang periode – som en vigtig 

årsag til den eksisterende strukturelle ledighed. Kommunikationen iagttager, at dagpengeydelserne er så hø-

je, at ’det ledige-individ’, der er forholdsvist lavtlønnet, ikke oplever økonomiske gevinster ved at være i 

beskæftigelse (ibid.). Dette illustreres således i distinktionen:  

 

Høj dækningsgrad på dagpenge                    Umarkeret side  

 

Problem: manglende  

motivation og  

økonomiske incitamenter          Løsning  

 

Regeringskommunikationen markerer ’høj dækningsgrad på dagpenge’ ind i formen. Problemet konstrueres 

som manglende motivation og økonomiske incitamenter hos ’ det ledige individ’ til at være i beskæftigelse 

grundet høj dækningsgraden (Socialreformskommission, 1993, s. 15).  
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Denne konstruktion udgør et brud i regeringskommunikationen, der før handlede om en utilpasset evne hos 

den ledige til at kunne være på arbejdsmarkedet. Nu handler det om, at de oplever større økonomisk gevinst 

ved at være på dagpenge end ved at være i beskæftigelse.  

  

For at løse det ovenstående problem iagttager kommunikationen, at det er nødvendigt at justere på arbejds-

markedsområdet med henblik på at skabe mere balance mellem de forskellige forhold, så ’det ledige individ’ 

kommer i beskæftigelse. Dette kan illustreres således:  

 

Skabe motivation og kvalifikationer              Umarkeret side  

 

Løsning:  Regler                         Problem 

 

 

Kommunikationen foregår på indersiden af distinktionen, hvor ’løsning’ rykkes på indersiden, og ’proble-

met’ rykkes ud på ydersiden af distinktionen. Formålet med løsningen er at løse motivationsproblemet, og 

derfor markerer kommunikationen ’skabe motivation og kvalifikationer’ ind i formen. Løsning på dette er at 

indføre regler for at imødekomme problemet. Reglerne består i, at i 1995 indførte regeringen en regel om, at 

den ledige skulle i aktivering efter to år i stedet for efter fire år, og samtidig blev dagpengeperioden forkortet. 

Årene efter blev reglerne yderligere ændret, hvor dagpengeperioden blev sat ned til fire år. Ret og pligt til 

aktivering blev sat ned fra to år til et år, og samtidig blev rådighedskravet også ændret til, at den ledige, efter 

tre måneders ledighed, havde pligt til at tage imod ”rimeligt” arbejde (Cirkulære om arbejdsformidling, 1985 

& bilag 3). Disse ændringer tilsammen skulle være med til at sænke den strukturelle ledighed, fordi man nu 

havde mulighed for at komme hurtigere i aktivering og videreuddanne sig (Torfing, s. 34-35).  

Det ovenstående tyder på, at regeringskommunikationen bærer præg af, at de ledige ikke længere konstrueres  

som uforskyldte i forhold til deres ledighed, men som nyttemaksimerende individer, idet ’det ledige individ’ 

sigter efter at være der, hvor der er flest økonomiske gevinster. Af den grund er det et samfundsansvar at 

skabe en balance mellem dækningsgraden og lønningerne, hvor der kan opleves højere gevinster ved at være 

i beskæftigelse. 

 

Sammenfatning 

Der er sket et brud i regeringskommunikationen i forhold til ledighedsproblemet. Før konstruerede kommu-

nikationen ledighedsproblemet som et udelukkende strukturelt problem, hvorimod den nu skyldes de passive 

ydelser. Strukturel ledighed er stadig eksisterende i denne periode, dog ser man på de passive ydelser som 

den primære årsag til ledighedsproblemet. Problemet løses ved at gøre ydelserne aktive; det vil sige, at der 

kommer fokus på aktivering og jobsøgning.  
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Ydermere iagttager kommunikationen, at der også er sket et brud i regeringskommunikationen i forhold til 

synet på ’det ledige individ’. Regeringen konstruerer ikke længere de ledige som nogle, der mangler kvalifi-

kationer. Den konstruerer dem derimod som nyttemaksimerende individer, der foretrækker at være på dag-

penge frem for at arbejde, da der er højere gevinster ved dagpenge end at have et arbejde. Regeringen indfø-

rer regler, der har til formål at gøre det mindre attraktivt at være på dagpenge.  

Ledighed Problem Løsning  

Ledighed konstrueres som  
samfundsproblem 

Skyldes passive ydelser 
 

Aktivere ydelserne  
 

Ledigt individ Problem Løsning  
Konstrueres som nytte-
maksimerende  

Manglende motivation 
til at arbejde pga. høj 
dækningsgrad  

Indførsel af regler, der gør det attraktivt at have et 
arbejde  

 

8.1.4:	  Perioden	  2001-‐2011	  
’Ledighed’  

Med regeringsskiftet i 2001 skete der også en navneændring fra ’arbejdsmarkedspolitik’ til ’beskæftigelses-

politik’. Navneændringen indebar blandt andet en udvidelse af Beskæftigelsesministeriets område. Aktive-

ring af kontanthjælpsmodtagere, revalidering, syge- og barselsdagpenge samt fleksjob blev overflyttet fra 

Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Senere blev førtidspension, ligestilling og folkepension over-

flyttet til Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesindsatsen blev indrettet efter at skulle øge det effektive 

arbejdsudbud ved at få flest muligt og hurtigst i arbejde (Madsen, 2012, s. 1). Ændringen fortsatte med struk-

turreformen i 2007 og den efterfølgende reform 2009, der førte til oprettelse af kommunale jobcentre og 

samtidig nedlagde den statslige jobformidling. Kort sagt var målet med navneskiftet at skabe et enstrenget 

beskæftigelsessystem, der kunne styre indsatsen i for hold til at bringe især de svage grupper i beskæftigelse 

(ibid.). Dette blev endvidere fremhævet i regeringens handleplan i 2002 med titlen ”Flere i arbejde”.  

”Der skal også gøres en ekstra indsats for at få de svageste ledige bedre integreret på arbejdsmarkedet” 

(Flere i arbejde, 2002, s. 1) 

Ud fra det ovenstående iagttager kommunikationen, at der er sket en ændring i problemforståelsen i forhold 

til de tidligere perioder. Ændring bærer præg af, at arbejdspolitikken var efterspørgselsorienteret, hvor rege-

ringens mål var at skabe arbejdspladser for ’det ledige individ’ og sikre det de rette kvalifikationer til at 

komme i arbejde. Derimod er beskæftigelsespolitikken mere udbudsorienteret –  præget af et snævert fokus 

på ledighed og de barrierer, der forhindrer den enkelte ledige i at komme i beskæftigelse (Goli, 2016, s. 32-

34). 

”Et grundlæggende princip for regeringen er, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. Det skal vi gøre 

ved at give ledige på offentlig forsørgelse bedre økonomiske incitamenter til at tage et arbejde. Og ved at 

sikre, at de alle også reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet” (Ny Chancer til alle, 2005, s. 23). 
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Ud fra det ovenstående iagttager kommunikationen, at regeringen iagttager et nyt ledighedsproblem i sam-

fundet. Nu handler ledighedsproblemet ikke længere om passive ydelser. Nu handler det om, at ’det ledige 

individ’ skal i arbejde. Som citatet illustrerer, iagttages, at regeringen fører en retorik om ”at de svageste skal 

i beskæftigelse” og ”at det skal kunne betale sig at arbejde”. Denne konstruktion udgør et brud i regerings-

kommunikationen. Før var ledighedsproblemet ikke rettet mod ’det ledige-individ’, men snarere mod sam-

fundet, hvor ledighedsproblemet betragtedes som et samfundsproblem. Nu retter man direkte fokus på ’det 

ledige individ’ og konstruerer individerne som nogle, der ikke vil arbejde eller mangler motivation til at tage 

imod et arbejde, da gevinsterne er højere ved at være på dagpenge (ibid.). Dette kan illustreres således:  

 

Det skal kunne betale sig at arbejde              Umarkeret side  

 

Problem: ’det  

ledige individ’                            Løsning 

 

 

Regeringskommunikationen markerer, at ’det skal kunne betale sig at arbejde’ ind i formen, da regeringen 

mener, at ’det ledige individ’ ikke vil arbejde grundet de høje gevinster ved dagpenge. Kommunikationen 

foregår hermed på problemsiden af distinktionen og konstruerer ledighed som et problem, der er forårsaget 

af ’det ledige individ’. 

 

For at løse det ovenstående problem iagttages, at regeringskommunikationen forsøger at skabe motivation 

hos ’det ledige individ’ samt at ændre på reglerne, sådan at ”at det kan betale sig at arbejde”. Hermed orien-

terer kommunikationen sig efter problem˥ løsning-distinktionen således: 

 

Det skal kunne betale sig at arbejde              Umarkeret side  

 

Løsning: ændringer af  

regler                                          Problem 

 

Kommunikationen skifter side i distinktionen, hvor den foregår nu på løsningssiden af distinktionen, hvor 

ændringer af reglerne konstrueres som en løsning på problemet. Reglerne er blandt andet, at ’det ledige indi-

vid’ er forpligtet til at søge arbejde hver uge og bekræfte jobsøgning hver uge, så der hurtigt opnås beskæfti-

gelse. Derudover skal den ledige rådighedsvurderes hver tredje måned af a-kassen, og retten til aktivering 

rykkes fra et år til ni måneder for personer over 30 år (Velfærdsforliget, 2006, s. 49).  
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Derudover har regeringen i 2010 indført en ny dagpengereform. Reformen medførte forskellige ændringer på 

dagpengeområdet, hvor blandt andet dagpengeperioden blev sat ned fra 4 til 2 år (Lovændring, arbejdsløs-

hedsforsikring § 55, stk. 1, & bilag 3). Derudover ændredes reglerne i forhold optjening- og genoptjenings-

kravet af dagpengeretten, som blev øget fra 26 uger til 52 uger inden for tre år. Ydermere ændredes bereg-

ningsperioden fra en 3-måneders til en 12-månedersperiode. Formålet med disse ændringer var både at sikre, 

at de ledige kommer hurtigere i beskæftigelse samt genoprette den danske økonomi og styrke de offentlige 

finanser gennem øget arbejdsindsats (Beskæftigelsesministeriet, bemærkninger til lovforslag, s. 1). 

 

’Det ledige individ’  

I forlængelse af det ovenstående vil jeg analysere, hvordan ’det ledige individ’ bliver konstrueret i denne 

periode.  

 
Regeringen fremhæver i reformen ”En ny chance til alle”, at det skal kunne betale sig at arbejde. I forlæn-

gelse heraf konstruerer kommunikationen en ny meningsforståelse om, at ’det ledige individ’ skal tage imod 

et arbejde – også de jobs, der ikke kræver særlige kvalifikationer:  

”Samtidig vil regeringen synliggøre, at der er mange ledige job. Også job, som ikke kræver særlige kvalifi-

kationer. Med andre ord – at der er et reelt alternativ til offentlig forsørgelse” (En ny Chance til alle, 2005, 

s. 23) 

Ud fra det ovenstående iagttager kommunikationen et billede af, at der er mange ledige job i samfundet, dog 

vil ’det ledige individ’ ikke tage imod et hvilket som helst arbejde. Det fremhæves ved, at ”der er mange 

ledige job, som ikke kræver særlige kvalifikationer” (ibid.). Kommunikationen bærer præg af, at ’det ledige 

individ’ er selvforskyldt ledig, da det ikke vil tage imod et hvilket som helst arbejde, selvom der er mange 

ledige jobs. Det vil sige, at de ledige ikke har motivationen til at arbejde, hvis det ikke stemmer overens med 

deres kvalifikationer eller uddannelsesbaggrund. Dette illustreres således:  

 

  Selvforskyldt                                               Umarkeret side  

 

Problem: manglende 

tilskyndelse                                Løsning 

 

Hermed foregår kommunikationen på problemsiden af distinktionen, hvor ’det ledige individ’ konstrueres 

som værende en, der mangler tilskyndelse til at tage imod et hvilket som helst arbejde; derfor er ledigheden 

selvforskyldt.  
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For at løse det ovenstående problem ændres på den måde, regeringen har anskuet sig selv og ’det ledige in-

divid’. Regeringen vil ikke længere stå til ansvar for ’det ledige individs’ situation og giver ’det ledige indi-

vid’ ansvaret for selv at finde et arbejde. Dette forklares ud fra, at regeringen mener, at der er mange ledige 

jobs, og at de ledige skal være selvkørende i forhold til at finde arbejde: 

 

”Filosofien er, at hver enkelt har ansvaret for sit liv og dermed for sin fremtidig jobsituation. (…) men vi 

skal bygge ”systemerne” på et princip om hjælp til selvhjælp. Vi har alt for længe gjort de ledige til klienter 

og trukket alverdens ordninger ned over hovedet på dem. Det koncept skal vi væk fra. For det fastlåse de 

ledige i lediggang”. (Flere i arbejde, s. 3) 

Citatet illustrerer, at det, der markeres ind i formen, er, at ’det ledige individ’ skal stå til ansvar for sin egen 

situation i forhold til jobsøgning og ledighed. ’Det ledige individ’ skal ikke behandles som klient mere, men 

som et voksent og ansvarligt individ. Dette illustreres således: 

 

Står til at ansvar for sin egen situation             Umarkeret side  

 

Løsning: selvansvar                  Problem 

 

 

Kommunikationen foregår på løsningssiden af distinktionen, hvor kommunikationen konstruerer ’det ledige 

individ’ som selvkørende med et selvansvar over for jobsøgning og ledighedssituationen. På den måde fjer-

nes fokusset fra, at der skal være en tilskyndelse i forhold til at tage et arbejde. Samtidig illustrerer denne 

konstruktion et billede af, at det ledige individ skal vende sig væk fra ”tag selv-bordet”, hvor den ledige kan 

vælge det job, han eller hun ønsker.  

Dette peger på, at der er sket et brud i regeringskommunikationen. I den forrige periode konstrueredes de 

ledige som ’mangler tilskyndelse til at arbejde’ og ’nyttemaksimerende individer’. Nu handler det om, at det 

er ’det ledige individs’ eget ansvar at finde et arbejde, og derfor skal individet være selvkørende/tage eget 

ansvar.  

 

Sammenfatning 

Det kan iagttages, at der er sket et brud i regeringskommunikationen på to måder. Det første brud handler 

om, at regeringen i 2001 foretog et navneskift fra arbejdsmarkedspolitik til beskæftigelsespolitik, som blandt 

andet handlede om at få de ledige hurtigst muligt i beskæftigelse. Det næste brud i regeringskommunikatio-

nen omhandler ledighedsproblemet. Før konstruerede kommunikationen ledighedsproblemet som forårsaget 

af passive ydelser, nu er det forårsaget af ’det ledige individ’. Løsningen på problemet bliver at indføre en 

nye regler på dagpengeområdet, så det kan betale sig at arbejde.  
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Derudover konstruerer kommunikationen ledigheden som et individuelt problem frem for et samfundspro-

blem. Hermed konstrueres ’det ledige individ’ som selvforskyldt i deres ledighedssituation. Dermed konstru-

eres de som nogle, der mangler tilskyndelse til at arbejde. Her bliver løsningen, at de ledige selv skal finde et 

arbejde og stå til ansvar for deres egen situation.  

Ledighed Problem Løsning  

Ledighed er et  
individuelt problem 

’Det ledige individ’ er årsagen 
til ledighedsproblemet  

Ændring af reglerne  
 

Ledigt individ Problem Løsning  
Selvforskyldt ledig  Manglende tilskyndelse  ’Det ledige individ’ gøres selvkørende og an-

svarlig for sin egen situation 
 

8.1.5:	  Samlet	  delkonklusion	  	  
 
Analysen af dagpengereformperioden 1972-2011 peger på, at der er sket ændringer gennem tiden i forhold til 

konstruktionen af ’ledighed’ og ’det ledige individ’.  

 

I perioden 1972-1989 konstrueredes ’ledighed’ som et konjunkturproblem. Derfor var det et samfundsansvar 

at sikre beskæftigelse og produktion som løsning på problemet. Derudover iagttager regeringskommunikati-

onen, at ’det ledige individ’ konstrueres som uforskyldt ledig. Hermed udgør social og økonomisk marginali-

sering et problem i forhold til ’det ledige individ’, hvorfor regeringen indførte reformen ’det sociale tryg-

hedssystem’ som løsning, der havde til formål at sikre ’det ledige-individ’ en rimelig levestandard i ledig-

hedsperioden.  

 

I perioden 1989-1992 iagttages der et brud i regeringskommunikationen i forhold til den forrige periode. 

Bruddet består i, at regeringen konstruerer ’ledighed’ som et strukturelt problem og ikke som et konjunktur-

problem. Problemet konstrueres i denne periode som en uligevægt mellem udbud og efterspørgsel på ar-

bejdskraft, som skaber strukturel ledighed. For at løse dette problem skabes der balance mellem udbud og 

efterspørgsel ved at indføre uddannelse og efteruddannelse som løsning.  

I forhold til konstruktionen af ’det ledige individ’ består bruddet i, at de ledige mangler kvalifikationer for at 

imødekomme arbejdsmarkedets behov, hvorimod det før handlede om at undgå social og økonomisk margi-

nalisering. Dette løses ved, at regeringen føler et ansvar i forhold at opkvalificere ’det ledige individ’ ved at 

uddanne det.  

 

Der iagttages et nyt brud i regeringskommunikationen i perioden 1992-2001. I den tidligere periode konstru-

eredes strukturelle forhold som årsagen til ledighedsproblemet. I denne periode konstrueres ’ledighed’ der-



	   50	  

imod som forårsaget af passive ydelser. Strukturel ledighed er stadig eksisterende i denne periode, dog kon-

strueres ’passive ydelser’ som årsagen til, at der eksisterer strukturel ledighed. Problemet løses ved at skifte 

’passive ydelser’ ud med ’aktive ydelse’.  

Synet på ’ledige individ’ ændres ligeledes, hvor der iagttages et brud i regeringskommunikationen. De ledige 

konstrueres ikke længere som nogle, der mangler kvalifikationer, men snarere som nyttemaksimerende indi-

vider. Problemet tilskrives dækningsgraden for dagpengemodtageren hvor ’det ledige individ’ oplever højere 

økonomiske gevinster ved at være på dagpenge end ved at være i beskæftigelse. Dette løses ved, at der indfø-

res en nye regler, der har til formål at skabe større økonomiske gevinster ved at have et arbejde.  

 
I perioden 2001-2011 iagttages et nyt brud i regeringskommunikationen på to måder. Det første tager ud-

gangspunkt i, at regeringen i 2001 foretog et navneskift fra arbejdsmarkedspolitik til beskæftigelsespolitik. 

Det næste brud tager udgangspunkt i, at ledighedsproblemet ikke længere konstrueres som havende rod i 

passive ydelser. Nu konstrueres det som et problem, der er forårsaget af selve ’det ledige individ’. Individer-

ne konstrueres som nogle, der ikke er interesseret i at have et arbejde, hvis det ikke stemmer overens med 

deres faglige område. Derfor konstrueres ’ledighed’ som et individuelt problem frem for som et samfunds-

problem. Hermed forsøger regeringen at løse problemet ved at indføre regler, der tager udgangspunkt i, at 

’det skal kunne betale sig at arbejde’.  

Konstruktionen af det ’ledige individ’ ændres ligeledes. Individet konstrueres som selvforskyldt ledig med 

manglende tilskyndelse til at arbejde. Kommunikationen løser problemet ved at gøre de ledige selvkørende 

og ansvarlige i forhold til at komme ud af ledighedssituationen.  

8.1.6:	  Dagpengereformens	  udvikling	  	  
Analysen af dagpengereformen fra 1972- 2011 peger på, at regeringens kategoriseringer af samfundet ikke er 

entydige gennem tiden, men er foranderlige. Regeringens indførsel af de adskillige reformer på dagpenge-

området tyder på, at ’ledighed’ og ’det ledige individ’ er konstant under forandring og konstrueres på for-

skellig vis i hver periode (jf. Videnskabsteori).   

 

I den første periode (1972-1989) konstrueres ’ledighed’ som et samfundsproblem, hvor problemet tilskrives 

konjunktursvingninger. Samtidig konstrueres ’det ledige individ’ som uforskyldt ledig. Dette står i modsæt-

ningen til den næste periode (1989-1992), hvor kommunikationen konstruerer ’ledighed’ anderledes, nemlig 

som et strukturproblem, der kan løses ved at uddanne og efteruddanne ’det ledige-individ’. Dette betyder, at 

regeringen i en minimal grad har bevæget sin iagttagelse fra, at arbejdsløshed udelukkende skyldes konjunk-

tursvingninger, til at begynde at kigge på ’det ledige individs’ kvalifikationer.  

I den tredje periode (1992-2001) bevæger regeringen sin iagttagelse fra konjunktur- og strukturproblemer til 

at kigge på selve ydelsen, der tilbydes for de arbejdsløse. Ydermere iagttages i denne periode, at regeringens 

syn på ’det ledige-individ’ ændres betydeligt i forhold til den første periode. Nu konstrueres ’det ledige indi-
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vid’ ikke som uforskyldt ledig eller med manglende kvalifikationer, men som et nyttemaksimerende individ. 

Denne udvikling illustrerer, at konstruktionen er konstant under forandring, hvor regeringen endnu mere har 

bevæget sin iagttagelse væk fra, at ’ledighed’ er et samfundsproblem, til at fokusere blikket endnu mere på 

dem, der er ledige. Dette bliver endnu mere tydeligt i den sidste periode (2001-2011), hvor ledighedsproble-

met direkte tilskrives ’det ledige-individ’, som regeringen konstruerer som selvforskyldt ledig. Dette peger 

på, at regeringen i ekstrem grad har bevæget sin iagttagelse fra et bredt samfundsperspektiv til et meget snæ-

vert individperspektiv. Det vil sige, at der er sket en radikal ændring i forhold til måden, hvorpå samfundet 

kategoriseres. Det er ændret fra et samfundsproblem til et individuelt problem (jf. videnskabsteori og analy-

se). Historisk set er der forskel i den måde ’ledighed’ og ’det ledige individ’ konstrueres på. Og over tid – 

kan man anføre – står perioderne i modsætning til hinanden. I den ene periode konstrueres problemet på én 

måde og i den anden periode på en anden måde. I den ene periode fremstår samfundet som én samlet enhed, 

der står sammen om ét problem, der skal løses. Efterfølgende fremstår samfundet derimod mere fragmente-

ret, hvor individet er overladt til sig selv.  

Nedenstående figur illustrerer synspunkterne, der kan ses som radikale modsætninger. 

 

 

 

 

 

	   	  

	  
	  
Reformens	  slutning	  –	  syn	  på	  ’ledighed’	  og	  
’det	  ledige-‐individ’:	  
	  

• Ledighed=	  ’det	  ledige	  individs’	  ansvar	  
	  

• Ledighed	  skyldes=	  strukturproblem,	  høj	  
dækningsgrad	  (passive	  ydelser),	  indivi-‐
duelt	  problem	  

	  
• ’Det	  ledige-‐individ=	  nytte-‐

maksimerende,	  selvforskyldt	  ledig	  
	  

• Nedsættelse	  af	  dagpengesats/-‐	  periode	  
for	  at	  komme	  hurtigere	  i	  beskæftigelse	  	  

	  
• Samfundet	  fremstår	  som	  en	  fragmente-‐

ret	  enhed	  	  
	  
	  

	  

Reformens	  start	  –	  syn	  på	  ’ledighed’	  og	  
’det	  ledige-‐individ’:	  
	  

• Ledighed=samfundsansvar	  	  
	  

• Ledighed	  skyldes=	  konjunkturpro-‐
blem	  

	  
• ’Det	  ledige	  individ=	  uforskyldt	  ift.	  

egen	  situation	  
	  

• Vægter	  social	  tryghed	  ved	  at	  sikre	  ri-‐
melige	  ydelser/levestandard	  
	  

• Samfundet	  fremstår	  som	  en	  samlet	  
enhed	  	  
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8.2:	  Arbejdsspørgsmål	  2:	  Efterlønsreformen	  
 

8.2.1:	  Perioden	  1979-‐1992	  
’Ledighed’ 

Det danske arbejdsmarked oplevede fuld beskæftigelse fra starten af 1960’erne og frem til 1973. Ledigheds-

tallet var lavt, omkring 1-2 procent af arbejdsstyrken (Jørgensen, SFI 2009, s. 27-28). Dog iagttager kommu-

nikationen, at de gode tider ændrede sig fra 1973, hvor den første oliekrise ramte Danmark. Oliekrisen og 

andre økonomisk-politiske faktorer medførte en sæsonkorrigerede ledighed. I starten af 1974 lå ledigheden 

på 10.000 og steg til 100.000 i slutningen af 1974. Situationen blev forværret ved den anden oliekrise i 1979, 

hvor ledighedstallet steg yderligere. Ledigheden lå på 7 procent af arbejdsstyrken i 1980, hvilken var højt 

sammenlignet 60’erne (ibid.). Denne udvikling fik den daværende regering til at reagere på problemet og 

udtrykke således i en betænkning om efterlønnen:  

 

”I en situation præget af stor ledighed og et stort underskud på betalingsbalancen er der imidlertid snævre 

grænser for omfanget af en sådan politik. Derfor finder regeringen det naturligt at supplere erhvervs- og 

beskæftigelsespolitikken med ordninger, der sikrer en bedre fordeling af det eksisterende arbejde, således at 

flere kommer i arbejde, og således at arbejdsstyrken får en bedre aldersmæssig sammensæt-

ning”(Betænkning om efterløn fra udvalget 1977, s. 7). 

Ud fra det ovenstående konstruerer regeringskommunikationen ledighed, som består af lav beskæftigelse og 

høje ledighedstal som værende skadende for samfundet. Derudover iagttages, at regeringen stræber efter at 

skabe en bedre fordeling af arbejdet, så der kommer en mere balanceret aldersmæssig sammensætning på 

arbejdsmarkedet med henblik på at skabe lighed på arbejdsmarkedet. Når regeringskommunikationen foku-

serer på ”at arbejdsstyrken får en bedre aldersmæssig sammensætning” konstrueres problemet, som at der 

eksisterer en stor gruppe af ældre mennesker på arbejdsmarkedet, samtidig med at der eksisterer en stor le-

dighed i samfundet, især blandt de unge (ibid.). Hermed orienterer kommunikationen sig mod problem˥ løs-

ning-distinktionen således:  

 

 Lav beskæftigelse samt ubalanceret 

 alderssammensætning på  

 arbejdsmarkedet                                            Umarkeret   

 

Problem: ubalanceret  

arbejdsmarked                            Løsning 

 

Kommunikationen markerer lav beskæftigelse samt ubalanceret alderssammensætning på  
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arbejdsmarkedet som værende den udfordring, samfundet står over for. Dette skaber et ubalanceret arbejds-

marked, som udgør problemet i denne periode. På den baggrund konstrueres ’ældre lønmodtagere’ som årsa-

gen til det eksisterende ledighedsproblem i samfundet. Det vil sige, at regeringen konstruerer ældre er-

hvervsaktive samt unge arbejdsløse som en faktor, der bringer arbejdsmarkedet i ubalance, og på den måde 

skabes ledighedsproblemet.  

 

For at løse det ovenstående problem iagttager kommunikationen, at regeringen mener, at det er naturligt at 

supplere med ordninger med henblik på at løse problemet (ibid.). Derfor indførte regeringen efterlønsordnin-

gen i 1979, som havde til formål at skabe arbejdspladser for de unge, samt at give de nedslidte ældre en mu-

lighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet:  

”Efterlønsordningen er primært en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning, der sigter mod omfordeling af 

arbejdet, idet ældre lønmodtageres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet giver mulighed for beskæftigelse af 

yngre arbejdsløse. Samtidig vil efterlønsordningen få stor betydning for nedslidte arbejdstagere, der gennem 

en årrække har været beskæftiget ved særligt fysisk eller psykisk krævende arbejde” (Arbejdsdirektoratet, 

2005, s. 10 i Jørgensen, SFI 2009, s. 28). 

Ud fra det ovenstående iagttager regeringskommunikationen, at målet er at skabe beskæftigelse i samfundet, 

især for de unge arbejdsløse, således at der kommer en balance på arbejdsmarkedet samt en bedre alders-

sammensætning. Hermed konstrueres efterlønsordningen som løsning på problemet. Dette illustreres således 

i problem˥ løsning-distinktionen:       

 

Skabe beskæftigelse samt  

balance på arbejdsmarkedet                           Umarkeret   

 

Løsning: Efterlønsordning       Problem                     

 

 

Kommunikationen markerer ’skabe beskæftigelse samt balance på arbejdsmarkedet’ som en nødvendighed 

med henblik på at løse ledighedsproblemet. Kommunikationen skifter side i problem˥ løsning-distinktionen, 

hvor den foregår på løsningssiden af distinktionen og konstruerer efterlønsordningen som løsning på ledi-

ghedsproblemet (Betænkning om efterløn fra udvalget 1977, s. 7). Hermed blev efterløn en ret for personer, 

der havde været medlem af en a-kasse i fem år, som ville være dagpengeberettigede i tilfælde af ledighed, og 

som var fyldt 60 år. En efterlønner kunne modtage efterløn i syv år, hvor efterlønsbeløbet var det samme 

som dagpenge, dog lavere ved overgang fra ledighed til efterløn (ibid., s. 13 og 23-24 & Bilag 4).  
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’Ældre lønmodtagere’  

Det ovenstående illustrerer et billede af, at regeringen føler et ansvar for situationen i samfundet, hvor der er 

et behov for at skabe en balance samt omfordele arbejdet i samfundet mellem borgerne:  

”Derfor finder regeringen det naturligt at supplere erhvervs- og beskæftigelsespolitikken med ordninger, der 

sikrer en bedre fordeling af det eksisterende arbejde, således at flere kommer i arbejde, og således at ar-

bejdsstyrken får en bedre aldersmæssig sammensætning” (Betænkning om efterløn fra udvalget 1977, s. 7). 

 

Ud fra det ovenstående iagttager regeringskommunikationen, at de ledige ikke længer udgøre ledighedspro-

blemet. Det er snarere dem, som er på arbejdsmarkedet – og primært ’ældre lønmodtagere’. De udgør et pro-

blem for den eksisterende ledighed i samfundet. (Arbejdsdirektoratet, 2005, s. 10 i Jørgensen, SFI 2009, s. 

28). Dette kan illustreres således: 

 

Ældre erhvervsaktive for længe  

på arbejdsmarkedet                                        Umarkeret   

 

Problem: ’Ældre  

lønmodtagere’                            Løsning                     

 

Kommunikationen foregår på problemside af distinktion og konstruerer ’ældre lønmodtagere’ som årsagen 

til, at der er mangel på arbejdsstyrke i samfundet grundet deres langtidsbeskæftigelse. Derudover iagttages 

ledighedsproblemet som et samfundsproblem, som regering skal formå at løse. Derfor føler regeringen et 

ansvar i forhold til at løse dette problem ved at trække de ældre ud af arbejdsmarkedet gennem indførelse af 

en efterlønsordning (ibid.). Derfor konstruerer kommunikationen følgende løsning på problemet:   

 

Trække de ældre ud af arbejdsmarkedet            Umarkeret   

 

Løsning: Efterlønsordning         Problem                     

 

Kommunikationen skifter side distinktionen, hvor den nu foregår på løsningssiden af distinktionen og kon-

struerer efterlønsordningen som løsning på problemet, hvor ’ældre lønmodtagere’ kan trække sig tilbage fra 

arbejdsmarkedet og overgå til efterløn og på den måde løse ledighedsproblemet.  

 

Sammenfatning 

Regeringskommunikation konstruerer den stigende ledighed som et samfundsproblem. Ledighedsproblemet 

består af, at der hersker lav beskæftigelse samt en ubalanceret alderssammensætning, hvor ’ældre lønmodta-
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gere’ arbejder, som der er knaphed på. Problemet løses ved at skabe beskæftigelse samt balancere alders-

sammensætningen. Dette sker ved, at regeringen indfører en efterlønsordning, der har til formål at trække de 

ældre ud af arbejdsmarkedet og på den måde ’skabe arbejdspladser’ for de unge arbejdsløse. Ydermere kon-

struerer regeringskommunikationen ’ældre lønmodtagere’ som årsagen til ledighedsproblemet. Derfor træk-

kes de ud af arbejdsmarkedet og overgår til efterløn. Dette kortfattes til følgende:  

 

Ledighed Problem Løsning  

Konstrueres som samfundsproblem 

 

Skyldes et ubalanceret arbejds-
marked, grundet alderssammen-
sætning og lav beskæftigelse   

Indførsel af efterlønsordning 

 

Ældre lønmodtagere Problem Løsning  

Konstrueres som årsagen til ledigheds-
problem   

Skyldes, at de er lang tid i be-
skæftigelse  

Efterlønsordning  

 

8.2.2:	  Perioden	  1992-‐2000	  
 

’Ledighed’ 

Efterlønsordningen, som blev indført i 1979, medførte gode resultater. Næsten 50.000 personer havde ved 

udgangen af 1979 valgt at gå på efterløn (Arbejdsdirektoratet 2005 i Jørgensen, SFI 2009, s. 28). Antallet af 

efterlønsmodtagere steg til 100.000 i 1986, og fra 1990 blev tallet stabilt. Dette forklares ud fra, at de perso-

ner, der var gået på efterløn i 1979, begyndte at gå på folkepension i 1986. Efter to års stabilitet begyndte 

tallet at stige igen, og i 1999 nåede tallet op på 155.000 personer (ibid.).  

”Det er ikke første gang, at ledigheden søges reduceret gennem reduktion af arbejdsstyrken. Indførelsen af 

efterlønsordningen, 371/2-timers-ugen, barselorloven, førtidspensionen m.m. var alle forsøg på at reducere 

arbejdsløsheden ved at reducere arbejdsstyrken. (...). Derfor eksisterer der kun en mulighed med hensyn til 

reduktion af ledigheden: erhvervslivet må sikres så gode udfoldelsesmuligheder, at beskæftigelsen reelt kan 

forøges i den private sektor” (Betænkning, 1992/ 1 BTL 274). 

 

Det ovenstående illustrerer, at regering havde til formål at løse ledighedsproblemet ved at reducere arbejds-

styrken, hvorfor efterløn blev indført. Dog blev efterlønnen meget populær blandt befolkningen; dette iagtta-

ges ved, at antallet på efterløn steg markant, og der kom større interesse for ordningen. I midten af 00’erne 

steg antallet yderligere til 180.000. Interessen kan forklares ved, at gennemsnitsydelsen er dobbelt så høj som 

den gennemsnitlige folkepension (Dansk økonomi, efterløn og pensionsalder, 2011, s. 173). Regeringskom-

munikationen konstruerer efterlønsordningen som værende en mindre god løsning til at reducere ledigheden. 

Dette forklares ud fra, at oprindeligt var formålet med efterløn blot at trække ældre mennesker ud fra ar-

bejdsmarked med henblik på at balancere arbejdsmarkedet og alderssammensætningen. Dog skete der en 
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markant stigning af efterlønsmodtagere, hvilket udgjorde et problem for samfundet, fordi der var flere og 

flere, der trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og på den måde blev der færre hænder til at bidrage til sam-

fundet (ibid.). Dette peger mod et nyt problem, nemlig, at de mange efterlønsmodtagere bidrager til en ny 

ledighedssituation. Dette konstrueres således i distinktionen: 

 

Færre hænder på arbejdsmarked                      Umarkeret   

 

Problem: mange  

efterlønnere                                 Løsning                     

 

 

Kommunikationen markerer ’færre hænder på arbejdsmarked’ som en udfordring i forhold til ledighedspro-

blemet. Hermed foregår kommunikationen på problemside af distinktionen og konstruerer de mange efter-

lønnere som et nyt problem for samfundet, da det skaber en ubalance på arbejdsmarkedet.  

 

For at løse det ovenstående problem iagttager kommunikationen, at regeringen forsøger at mindske efterløn-

nens popularitet med henblik på at reducere antallet af efterlønsmodtagere. Dette illustreres i distinktionen 

således: 

 

Reducere populariteten af efterløn  

Og antallet af efterlønsmodtagere                      Umarkeret   

 

Løsning: Ændret regel             Problem                     

 

Kommunikationen markerer, at regeringen ønsker at ’reducere populariteten af efterløn og antallet af efter-

lønsmodtagere’. Her skifter kommunikationen side i distinktionen, hvor den foregår på løsningssiden af dis-

tinktionen og opstiller ’ændrede regler’ som løsning på det adresserede problem. Det vil sige, at reglerne nu 

har til formål at beholde folk på arbejdsmarkedet i stedet for at trække dem tilbage fra arbejdsmarkedet.  

Ændringen af reglerne består blandt i, at i 1992 indførte regeringen en regel om, at man skulle have været 

medlem af a-kassen i 20 år, hvor kravet før var fem år. Man kunne modtage efterløn i fem år i stedet for syv 

år. Derudover blev der indført 63-årsreglen, som betød, at man kunne modtage den maksimale dagpengesats 

i hele efterlønsperioden, hvis overgangen til efterløn skete, når personen var 63 år, og 80 % af dagpengesat-

sen, hvis overgangen til efterløn skete som 60-årig (Betænkning efterløn, 1992). Reglerne blev yderligere 

ændret i 1998 og i 1999, hvor medlemskravet af en a-kasse blev ændret til 25 år. Derudover blev der indført 

to slags bidrag til a-kassen. Det ene var et almindeligt forsikringsbidrag mod ledighed, og det andet var et 
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efterlønsbidrag. Det betød, at man som medlem af en a-kasse selv kunne vælge, om man ville betale til efter-

lønsordningen. Derudover indførte man en skattefri præmie, som gik ud på, at hvis man fortsatte med at ar-

bejde, når man havde opnået efterlønsretten, kunne man optjene en skattefri efterlønspræmie – det var en 

måde, hvorpå de ældre kunne holdes på arbejdsmarkedet (Betænkning, efterløn, 1998 & Bilag 4).  

 

Det ovenstående tyder på, at der er sket et brud i regeringskommunikationen i forhold til den forrige periode. 

Før handlede ledighedsproblemet om, at der var for mange erhvervsaktive ældre, og derfor indførte regerin-

gen en efterlønsordning, som havde til formål at trække de ældre ud af arbejdsmarkedet og lade dem overgå 

til efterløn for at løse ledighedsproblemet. Nu handler ledighedsproblemet om, at der er mange efterlønsmod-

tager og færre på arbejdsmarkedet, hvorfor regeringen vil reducere antallet af efterlønsmodtagere ved at be-

holde dem på arbejdsmarkedet.  

 

’Ældre lønmodtagere’  

Kommunikationen iagttager, at SF har kritiseret regeringen for at ændre efterlønsreglerne og påpeger, at de 

nye regler er usolidariske over for ’ældre lønmodtagere’, der ønsker at overgå til efterløn.  

”Den efterlønsordning, som regeringen aftalte med bl.a. Venstre og Det Konservative Folkeparti, er præget 

af megen individualisme, og den er langt mindre solidarisk end den hidtidige ordning. Kontingentet er sat 

betydeligt op. Der er indført et særligt efterlønskontingent. Der er mange ekstra begunstigelser til dem, der 

kan holde ud og blive på arbejdsmarkedet, mens de mennesker, som vælger at gå af, når de er 60 år, i frem-

tiden bliver ringere stillet. Dvs. en dårligere situation for dem, som efterlønnen i sin tid i særlig grad var 

beregnet for - den nedslidte SiD´er og KAD´er. Kan man holde ud, til man er 62 år, stiger ydelsen, og der 

modregnes ikke for kapitalpension, og kan man holde ud, til man er 65 år, får man en skattepræmie på godt 

100.000 kr.”. (Betænkning, 1998/ 1 BTL 174).  

Ændringerne af reglerne, som blev analyseret ovenfor, bliver kritiseret for at være usolidariske. Citatet bærer 

præg af, at ’ældre lønmodtagere’ i denne periode konstrueres som nogle, der ikke vil arbejde, men som helle-

re vil på efterløn (ibid.). Dette illustreres således i distinktionen:  

 

Ældre lønmodtagere vil være på 

 efterløn                                                             Umarkeret   

 

Problem: Uvillig til at  

arbejde                                          Løsning                     
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Kommunikationen markerer, at ’ældre lønmodtagere’ hellere vil være på efterløn. Dette kan iagttages blandt 

andet ud fra den store stigning i antallet af efterlønsmodtagere (Arbejdsdirektoratet 2005 i Jørgensen, SFI 

2009, s. 28). Hermed foregår kommunikationen på problemsiden af distinktionen og problematiserer ’ældre 

lønmodtagere’ som nogle, der uvillige til at arbejde. Det iagttages, at regeringskommunikation konstruerer et 

nyt problem i forhold til ’ældre lønmodtagere’. Problemet består i, at det stigende antal personer på efterløn 

skaber en ubalance på arbejdsmarkedet. 

 

For at løse det ovenstående problem forsøger regeringen at indføre flere fordele ved at være på arbejdsmar-

kedet i længere tid. Det vil sige, at hvis ’ældre lønmodtagere’ venter med at gå på efterløn, til de er 62 år, så 

modregnes der ikke i kapitalpension, og fravælger de helt at gå på efterløn, så opnår de en skattefri præmie 

(Betænkning, 1998/ 1 BTL 174). Det betyder, at regeringen løser problemet om, at de ældre er uvillige til at 

arbejde, og gør dem villige til at arbejde ved at skabe incitament til at være i beskæftigelse frem for på efter-

løn. Dette kan illustreres således: 

 

Gør dem villige til at arbejde                           Umarkeret   

 

Løsning: skabe incitament  

til at ville arbejde                             Problem                     

 

 

Kommunikationen fokuserer på at gøre ’ældre lønmodtagere’ villige til at arbejde. Dette sker ved, at kom-

munikationen skifter side i distinktionen, hvor den foregår på løsningssiden og opstiller ’skabe incitament til 

at ville arbejde’ som løsning på det adresserede problem.  

Det ovenstående peger på et brud i regeringskommunikationen, hvor regeringen før konstruerede ’ældre 

lønmodtagere’ som et problem grundet deres langtidsbeskæftigelse. Nu problematiserer regeringen dem som 

nogle, der er uvillige til at arbejde, og som hellere vil være på efterløn.  

 

Sammenfatning 

Regeringskommunikationen konstruerer ledighed som et samfundsproblem og konstruerer de mange efter-

lønsmodtagere som årsagen til ledighedsproblemet. Regeringen forsøger at løse problemet ved at reducere 

antallet af efterlønsmodtagere ved at indføre regler på efterlønsområdet. Dette udgør et brud i regeringens 

kommunikation sammenlignet med den forrige periode. 

I forlængelse heraf bliver ’ældre lønmodtagere’ konstrueret som værende uvillige til at arbejde, fordi mange 

vælger at overgå til efterløn. Her forsøger regeringen at løse problemet ved at skabe flere fordele ved at være 

på arbejdsmarkedet som f.eks. en skattefri præmie. Dette kan illustreres således: 
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Ledighed Problem Løsning  

Samfundsproblem – færre erhvervsaktive  Mange efterlønsmodtagere  Reducere antallet af efterlønsmodta-
ger gennem regler  

Ældre lønmodtagere  Problem Løsning 

Vil hellere på efterløn frem for at arbejde  Uvillige til at arbejde  Skabe fordele ved at være i beskæf-
tigelse frem for på efterløn  

 

8.2.3:	  Perioden	  2000-‐2011	  
 

’Ledighed’ 

I det ovenstående blev det iagttaget, at regeringskommunikationen konstruerede den stigende interesse for 

efterløn som et problem for samfundet, hvorfor regeringen indførte forskellige regler på efterlønsområdet. 

Dog kan det iagttages, at reglerne ikke har forhindret væksten i antallet af efterlønsmodtagere, men tværti-

mod er der færre, der har arbejde i den aldersgruppe (Betænkning 2001/2 BTB 48). Der er sket en markant 

stigning i antallet af efterlønsmodtagere. Regering forsøger at beholde ’ældre lønmodtagere’ på arbejdsmar-

ked ved at begrænse adgangen til efterløn: 

 

”En undersøgelse fra SiD s arbejdsløshedskasse viser, at den nye ordning ikke har fremmet den fleksible 

tilbagetrækning for kassens medlemmer. Hvor det før ændringen var ca. 20 pct. af kassens medlemmer, der 

havde arbejdstimer ved siden af efterlønnen, er det i dag kun godt 5 pct. Tilsyneladende er der ikke skabt et 

øget incitament for lavtlønnede til at tage arbejdstimer i efterlønsperioden” (Betænkning 2001/2 BTB 48). 

 

Kommunikationen iagttager, at den nye ordning har medført forringelser i forhold til regeringens målsætning 

om at få flere ældre på arbejdsmarkedet og færre på efterløn. Der iagttages en vækst i den andel af alders-

gruppen, hvor der er kommet 25.000 flere efterlønsmodtager (Arbejdsmarkedsrapport, 2003, 212).  

Nedenstående figur illustrerer væksten af efterlønsmodtagere i perioden 1979-2001, hvor man kan iagttage 

en mindre andel af 60-66-årige, der indgår i arbejdsstyrken.  
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(Danmarks Statisk, RAS i Arbejdsmarkedsrapporten, 2003, 2015) 

Figuren illustrerer, at der er sket en stigning i antallet af efterlønsmodtagere samt et fald i arbejdsstyrken, 

hvilket iagttages for værende problematisk for regeringen i forhold til velfærdssamfundet, hvor der er flere 

på forsørgelse, benytter sig af velfærdsgoderne, og mindre til at producere goderne, som bidrager til opret-

holdelsen af det danske velfærdssamfund: 

 

”Fremover bliver vi flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Det betyder, at der er færre hænder til 

at producere det, vi alle sammen skal leve af. (…) derfor er det helt afgørende, at vi får flere personer i ar-

bejde. Ellers kan vi blive nødt til at slække på velfærden. Flere i arbejde giver mere velfærd. Færre i arbejde 

giver mindre velfærd” (Flere i arbejde, 2002, s. 5) 

Ud fra ovenstående iagttager regeringskommunikationen, at ledighedsproblemet skyldes en stigning i efter-

løn. Samtidig tilføjes en ny dimension i kommunikationen, nemlig, at dette er et problem for det danske vel-

færdssamfund (ibid.).  

Efterlønnen blev indført på daværende tidspunkt, fordi ledighedstallet blandt unge var højt, antallet af er-

hvervsaktive ældre var voksende, samt at sundhedstilstanden for 60-64-årige var ringe. Derfor fungerede 

efterlønsordningen som en god løsning på det daværende problem (velfærdsforlig, 2006, s. 37). Dog iagtta-

ger regeringskommunikationen, at vilkårene har ændret sig siden indførslen af efterlønsordningen. Ledighe-

den er nu historisk lav, der er mangel på arbejdskraft, og flere vil fremover trække sig ud af arbejdsstyrken, 

end der kommer ind (ibid.).  

 

”I de kommende årtier bliver der flere ældre og færre i de mest erhvervsaktive aldersgrupper. Frem mod 

2040 kan der blive 400.000 flere, der er over 60 år, og 375.000 færre mellem 20 og 60 år. Det er der især to 

forklaringer på. Den ene er, at de store efterkrigsårgange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet de kom-
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mende år. Den anden er, at vi lever længere. De, der i dag nærmer sig efterløns- eller folkepensionsalderen, 

kan se frem til at leve omkring to år længere, end man 

kunne i 1980. (…) Befolkningsudviklingen indebærer imidlertid også en gradvis forøgelse af udgifterne til 

f.eks. efterløn, folkepension, ældrepleje og sundhed. Samtidig vil skatteindtægterne komme under pres, når 

der bliver færre erhvervsaktive”. (Velfærdsforlig, 2006, s. 5) 

 

Regeringskommunikationen konstruerer problemet på en ny måde i forhold til den tidligere periode, hvilket 

udgør et brud i regeringskommunikationen. Bruddet består af to dimensioner. Det første er, at regeringen ser 

på problematikken i et større perspektiv og iagttager, hvordan udviklingen vil være i fremtiden, og hvilke 

konsekvenser det har for samfundet. Den anden dimension er, at regeringen konstruerer den stigende andel 

af ældre som et problem for samfundet (ibid.). Kommunikation orienterer sig i distinktionen efter problemet 

således:  

 

Færre i arbejdsstyrken og flere  

på efterløn                                                         Umarkeret   

 

Problem: Stigende  

antal ældre                                       Løsning                     

 

Kommunikationen markerer ’færre i arbejdsstyrken og flere på efterløn’ i distinktionen. Kommunikationen 

foregår på problemside af distinktionen og konstruerer ’stigende antal ældre’ som årsagen til ledighedspro-

blemet. Når antallet af ældre stiger, medfører det, at flere vil være i længere tid på efterløn, fordi de lever 

længere, og dermed vil der være færre i arbejdsstyrken. Det vil sige, at flere vil være på forsørgelse og færre 

på arbejdsmarkedet (ibid.).  

 

Når ’stigende antal ældre’ udgør ledighedsproblemet i denne periode, så forsøger regeringen at løse dette ved 

gradvist at hæve efterlønsalderen med henblik på sen tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet:  

 

”Efterlønsalderen hæves gradvist med 3 år fra 2017 til 2021” (velfærdsforlig, 2006, 38) & 

”Det betyder, at efterlønsalderen sættes gradvist op med et halvt år om året fra 2014 til 2017. Efterlønsperi-

oden forkortes gradvist fra fem til tre år fra 2018 til 2023 (…) Med Velfærdsaftalen fra 2006 blev det aftalt, 

at både efterlønsalderen og folkepensionsalderen skal sættes op med to år. Efter de gældende regler fra Vel-

færdsaftalen skal efterlønsalderen således hæves gradvist fra 60 år til 62 år fra 2019 til 2022” (Tilbage-

trækningsreformen, 2011, s. 1-3) 
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Beholde erhvervsaktive på  

arbejdsmarkedet                                                 Umarkeret   

 

Løsning: Hæve  

efterlønsalderen                               Problem                     

 

Her iagttages, at kommunikationen foregår på løsningssiden af distinktionen og konstruerer ’hæve efterløns-

alderen’ som løsning på den stigende ældre befolkning. Ved at hæve efterlønsalderen vil erhvervsaktive 

kunne være i længere tid på arbejdsmarkedet. Det betyder, løsningen bidrager til at øge beskæftigelsen, da 

efterlønsberettigede vil trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet og på den måde mindske ledighedstal-

let (Velfærdsforlig, 2006, 40).    

 

’Ældre lønmodtagere’  

”I fremtiden bliver der flere ældre og færre i de mest erhvervsaktive aldre (…) danskerne lever længere og 

længere. (…) Danskerne får stadig flere raske år at leve i. Som reglerne er i dag, vil længere levetid automa-

tisk betyde flere år som pensionist. Fortsætter levetiden med at vokse som i det seneste årti, kan en 60-årig i 

2025 eksempelvis forvente at få efterløn og pension i næsten 3 år mere end i dag. I 2040 vil det være op mod 

5 år mere end i dag. Det vil sige godt 26 år på efterløn og pension” (Velfærdsforlig, 2006, 36) 

 

Regeringskommunikationen iagttager, at den lange levetid hos danskerne indebærer nogle udfordringer for 

den danske økonomi og velfærdssamfundet. Den lange levetid vil resultere i, at der er flere på efterløn, og 

hen imod 2040 vil ’ældre lønmodtagere’ modtage efterløn op mod fem år mere end i 2006 (ibid.) Dette er 

problematisk, fordi reglerne på daværende tidspunkt var indrettet efter den forventede levealder for ’ældre 

lønmodtagere’, som var kortere. Kommunikationen orienterer sig efter problemet i distinktionen således:  

 

Pres på økonomien og velfærdssamfundet           Umarkeret   

 

Problem: Ældres lange  

levetid                                                 Løsning                     

 

Regeringskommunikationen konstruerer ’ældre lønmodtageres levetid’ som et problem for arbejdsmarkedet. 

Det vil sige, at det ikke er ’ældre lønmodtagere’, der er problemet, men deres levetid. Deres lange levetid 

udgør et problem i forhold til økonomien og velfærdssamfundet, for med de nuværende regler vil flere være 
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på forsørgelse, og der vil være færre til at bidrage til samfundet (Velfærdsforlig, 2006, s. 5).  

Hermed forsøger regeringen at løse det ovenstående problem ved at fokusere på ’ældre lønmodtageres alder’. 

  

”Reglerne for efterløn og pension tilpasses derfor, så længere levetid og flere raske leveår også medfører 

flere aktive år på arbejdsmarkedet”. (velfærdsforlig, 2006, s. 11) 

 

Regeringen ser dermed på, hvor lang den gennemstilige levealder er hos de ældre, og derefter forsøger den at 

tilpasse efterlønsordningen og arbejdsmarkedet herefter. Dette illustreres således:   

 

Arbejde i længere tid                                           Umarkeret   

 

Løsning: Hæve  

efterlønsalderen og forkorte  

efterlønsperioden                              Problem                     

 

Regeringskommunikationen iagttager, at problemet løses ved at sørge for at ’ældre lønmodtagere’ er på ar-

bejdsmarkedet i længere tid. Dette sker gennem forskellige regler, der har til formål at hæve efterlønsalderen 

samt at forkorte efterlønsperioden, som udgør løsning i denne periode (Tilbagetrækningsreformen, 2011, s. 

1). På den måde vil udgifterne og presset og skatteindtægterne holdes i balance, da der vil være mindre ud-

gifter på ældreområdet (ibid., s. 2). 

Det ovenstående peger på et brud i regeringskommunikationen. Før blev ’ældre lønmodtagere’ konstrueret 

som uvillige til at arbejde. Nu problematiserer regeringskommunikationen derimod deres levealder. Så der er 

sket et skift i iagttagelsen af problemet, der leder til tilpasning af reglerne på arbejdsmarkedet. 

 

Sammenfatning  

Perioden peger på, at der er sket et brud i regeringskommunikationen i forhold til ledighedsproblemet. Det 

første brud består i, at regeringen ser på ledighedsproblematikken i et fremtidigt perspektiv og iagttager, 

hvordan samfundet vil udvikle sig, med henblik på at imødekomme problematikkerne. Det andet brud består 

i, at regeringen konstruerer ledighedsproblemet forårsaget af den stigende levealder, hvor der så vil være 

færre i arbejdsstyrken og flere på efterløn. Derfor hæves efterlønsalderen som løsning på problemet.  

Der iagttages også et brud i regeringskommunikationen i forhold til konstruktionen af ’ældre lønmodtagere’, 

hvor deres lange levetid konstrueres som et problem, da det vil medføre et pres på den offentlige økonomi. 

Regeringen hæver efterlønsalderen samt forkorter efterlønsperioden som løsning på problemet. Dette kan 

illustreres således:  

Ledighed Problem Løsning  
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Konstrueres som et pro-
blem for velfærdssamfun-
det 

Større ældre befolkning  
 

Hæve efterlønsalderen   
 

Ældre lønmodtagere Problem  Løsning  
Deres levetid er et pro-
blem og ikke dem  

Lang levetid  Ældre lønmodtagere arbejder i længere tid  

 

8.2.4:	  Samlet	  delkonklusion	  	  
 
Analysen af efterlønsreformen i perioden 1979-2011 indikerer, at er sket ændringer gennem tiden i forhold 

til konstruktionen af ’ledighed’ og ’ældre lønmodtagere’. 

 
Regeringskommunikationen konstruerer ledighedsproblemet i perioden 1979-1992 som et samfundsproblem. 

Problemet konstrueres som lav beskæftigelse og en ubalanceret alderssammensætning på arbejdsmarkedet. 

Her konstrueres efterlønsordningen som løsning på problemet, og ordningens formål er at trække ’ældre 

lønmodtagere’ ud af arbejdsmarked både for at skabe beskæftigelse for de unge arbejdsløse samt for at ba-

lancere alderssammensætningen på arbejdsmarkedet.  

Heraf bliver ’ældre lønmodtagere’ konstrueret som selve årsagen til ledighedsproblemet, da de er for længe 

på arbejdsmarkedet. Problemet løses på samme måde som ovenfor, hvor efterlønsordningen indføres som 

løsning.  

 

I forhold til ovennævnte konstruktion iagttages et brud i regeringskommunikationen i næste periode (1992-

2000). Bruddet består i, at der er mange efterlønsmodtagere. Problemet konstrueres i denne periode således, 

at der er færre erhvervsaktive på arbejdsmarked grundet mange efterlønsmodtagere. Hermed konstrueres 

regler som løsning på problemet – regler, der har til formål at reducere antallet af efterlønsmodtagere.  

Der iagttages, at der også er sket en ændring i regeringskonstruktion i forhold til ’ældre lønmodtagere’. Re-

geringskommunikationen problematiserer ’ældre lønmodtagere’ til, at de ikke er villige til at arbejde; derfor 

er der mange efterlønsmodtagere. Regeringen løser problemet ved at skabe flere fordele ved at være på ar-

bejdsmarkedet frem for at være på efterløn.  

 

Den sidste periode, 2000-2011, indikerer, at regeringen konstruerer parametrene på en ny måde i forhold til 

forrige periode, hvilket betragtes som et brud i regeringskommunikationen. For det første konstrueres ledi-

ghedsproblemet i et større perspektiv, i forhold til hvordan ledighedsudviklingen vil være i fremtiden. Dette 

med henblik på at imødekomme problemerne og løse problemerne, inden de opstår. For det andet iagttager 

regeringskommunikationen den ’det stigende antal ældre’ som et problem, da det betyder, at færre vil være i 

arbejdsstyrken og flere på efterløn. Derfor hæves efterlønsalderen som løsning på det stigende antal ældre.  
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I forhold til konstruktionen af ’ældre lønmodtagere’ udgør deres ’lange levetid’ et problem i denne periode. 

Dette udgør et brud i regeringskommunikationen. De ældre blev tidligere konstrueret som nogle, der ikke var 

villige til at arbejde – nu handler det om deres ’lange levetid’. Deres ’lange levetid’ betyder, at der kommer 

større pres på offentlige udgifter. Derfor forsøges problemet løst ved at hæve efterlønsalderen samt at forkor-

te efterlønsperioden.  

8.2.5:	  Udviklingen	  i	  efterlønsreform	  
Regeringen indfører efterlønsordningen med henblik på at trække de ældre ud af beskæftigelse og skabe 

arbejdsplads for de unge. Fra 1992 iagttager regeringskommunikationen, at stigningen i antallet af efter-

lønsmodtagere resulterer i færre på arbejdsmarkedet, og derfor indfører regeringen regler med henblik på at 

beholde de ældre i beskæftigelse.    

Det ovenstående tyder på, at der er sket en udvikling i konstruktionen af ’ledighed’ og ’ældre lønmodtagere’.  

Regering skifter sin iagttagelse fra at konstruere dem som nogle, der er engagerede og arbejder meget, til at 

for mange af dem er på forsørgelse (efterløn).  

Fra år 2000 er der sket en ny udvikling i regeringens iagttagelse, hvor fokusset er på det stigende antal ældre. 

Det er interessant at iagttage, hvorledes regeringskommunikationen ikke ser på selve de ældre lønmodtagere 

længere, men snarere på deres alder. Regering har indset, at den er nødt til at tilrettelægge et system, der kan 

håndtere, at de ældre lever længere, og sørge for, at de arbejder i længere tid.  

Man kan argumentere for, at udviklingen i efterlønsreformen står i modsætning til regeringens oprindelige 

mål med indførsel af efterlønsreformen i 1979, hvorfor regering forsøger at håndtere situationen ved at ind-

føre regler (Jf. 8.2.1). Historisk set står perioderne i modsætning til hinanden, da perioderne konstruerer pro-

blemet og løsningen forskelligt. Efterlønnen betragtes ikke længere som løsning med henblik på at balancere 

arbejdsmarkedet, da den udfordrer arbejdsmarkedssammensætningen. Det vil sige, at før var den en løsning 

på arbejdsmarkedssammensætningen, men efterhånden er den begyndt at være problematisk. Den bidrager 

ikke længere til at skabe balance på arbejdsmarkedet, da den ikke kan håndtere det stigende antal ældre i 

befolkningen. Derfor forsøger regeringen gradvist at udrydde efterlønnen.  
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Reformens	  start	  –	  syn	  på	  ’ledig-‐
hed’	  og	  ’ældre	  lønmodtagere’:	  	  

	  
• Ledigheden	  skyldes	  

=Ubalanceret	  alderssam-‐
mensætning	  samt	  mange	  
ældre	  i	  beskæftigelse	  .	  
	  

• Ledighed=	  Indfører	  efter-‐
lønsordning	  for	  at	  trække	  
de	  ældre	  ud	  af	  arbejds-‐
markedet.	  

	  
• ’De	  ældre	  lønmodtagere’	  =	  

er	  i	  beskæftigelse	  i	  mange	  
år.	  	  	  

Reformens	  slutning	  –	  syn	  på	  
’ledighed’	  og	  ’ældre	  lønmodta-‐
gere’:	  

• Ledigheden	  skyldes:	  Færre	  
erhvervsaktive	  på	  ar-‐
bejdsmarkedet	  samt	  man-‐
ge	  efterlønsmodtagere.	  
	  

• Ledighed:	  Reducerer	  antal-‐
let	  af	  efterlønsmodtager	  
ved	  at	  beholde	  dem	  på	  ar-‐
bejdsmarkedet.	  
	  

• ’De	  ældre	  lønmodtagere’=	  
uvillige	  til	  at	  arbejde.	  	  
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8.3.	  De	  to	  delkonklusioner:	  Dagpenge-‐	  og	  efterlønsreformens	  forskelle	  og	  ligheder	  
På baggrund af dagpengereformsanalysen og efterlønsanalyse vil jeg nu undersøge reformernes forskelle og 

ligheder/ensartethed.  

 

8.3.1.	  Reformernes	  forskelligheder	  	  
Når dagpenge- og efterlønsreformen opstilles over for hinanden, iagttages, at regeringskommunikationen 

konstruerer problemet ’ledighed’, ’det ledige individ’ og ’ældre lønmodtagere’ på forskellig vis.  

 

Dagpengereformen 

Gennem hele dagpengeperioden fra 1972-2011 tegner sig et billede af, at ’det ledige individ’ opererer uden 

for arbejdsmarkedet. Uanset om de ledige bliver konstrueret som uforskyldt ledige, ukvalificerede, nytte-

maksimerende eller som selvforskyldt ledige, er fælles for alle konstruktionerne, at de er uden for arbejds-

markedet.  

På den baggrund kan man opstille en distinktionen for hele perioden, der ser således ud:  

 

De er uden for arbejdsmarkedet                        Umarkeret   

 

Problem: Stigende ledighedstal      Løsning  

 

Ovenstående distinktionen belyser, at regeringskommunikationen i formen markerer, at ’det ledige individ’ 

er ude af arbejdsmarked, hvilket betyder, at dem, der ikke er erhvervsaktive, skaber ledighedsproblemet for 

alle perioder gennem hele dagpengereformen.   

 

Regeringsmålet bliver gennem dagpengereformen at få ’det ledige individ’ ind på arbejdsmarkedet med hen-

blik på at reducere ledighedsproblemet. Dermed er det fremtrædende i regeringskommunikationen i hele 

dagpengeperioden at få de ledige i beskæftigelse. Dette kan illustreres således:  

 

Ind på arbejdsmarkedet                                         Umarkeret   

 

Løsning: Reducere ledighedstallet     Problem  

 

Regeringskommunikation markerer, at ’det ledige individ’ skal ind på arbejdsmarkedet som et væsentligt 

aspekt for at kunne reducere ledighedstallet. Fokusset i dagpengeperioden bliver udelukkende på ’det ledige 

individ’, hvor regeringen formår at konstruere og dekonstruere dem konstant, således at de tilpasser sig ar-

bejdsmarkedet. Hermed bliver det til et spørgsmål om, hvorvidt de har kvalifikationerne og motivationen til 
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at være på arbejdsmarkedet. Derfor iagttages, at regeringen forsøger – gennem regler – at give dem ansvaret 

for at komme i beskæftigelse, da regeringen ikke ønsker at behandle dem som klienter, men snarere som 

aktive borgere, der tager ansvar for egen situation med henblik på at tilpasse evnerne til arbejdsmarkedet (jf. 

81.4). 

 

Efterlønsreformen 

Det ovenstående står i modsætning til efterlønsreformen, hvor regeringsiagttagelsen rettes mod ’ældre løn-

modtagere’ i stedet for ’det ledige individ’. De bliver konstrueret som nogle, der er inde på arbejdsmarkedet, 

hvilket skaber ubalance på arbejdsmarkedet. Ubalancen består i, at når de er på arbejdsmarkedet i lang tid, så 

medfører det et ledighedsproblem, fordi en del af befolkningen står uden et arbejde, da ’ældre lønmodtagere’ 

er for længe i beskæftigelse.  

 

Bringer ubalance på arbejdsmarkedet                Umarkeret   

 

Problem: De er inde på  

arbejdsmarkedet                               Løsning  

 

Kommunikationen markerer i formen, at der er en ubalance på arbejdsmarkedet grundet de ældres langtids-

beskæftigelse, dvs. at deres eksistens på arbejdsmarkedet udgør et problem i efterlønsreformen. 

 

Her bliver regeringsmålet at reducere ledighedstallet ved blandt andet at trække ’ældre lønmodtagere’ ud af 

arbejdsmarkedet. Dette kan illustreres således:  

 

Reducere ledighedstallet                                   Umarkeret   

 

Løsning: Trække dem ud af  

arbejdsmarkedet                               Problem  

 

Det ovenstående tyder på, at regeringsmålet om at trække ’ældre lønmodtagere’ ud af arbejdsmarkedet for at 

reducere ledighedsproblemet adskiller sig fra målsætningen i dagpengereformen, hvor regeringsmålet er at få 

’det ledige individ’ ind på arbejdsmarkedet.  

I efterlønsreformen retter regeringen sin iagttagelse udelukkende mod de ældre erhvervsaktive og formår 

konstant at konstruere og dekonstruere dem på en nye måde med henblik på at bringe en balance på ar-

bejdsmarkedet. Det vil i relation til ’ældre lønmodtagere’ sige, at det bliver et spørgsmål om, at de bringer 

balance eller ubalance ved at være på efterløn eller arbejdsmarkedet. Derfor indføres løbende regler, der er 
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rettet mod ’ældre lønmodtagere’ med henblik på at justerer, hvor lang tid de skal arbejde, samt hvor lang tid 

de skal være på efterløn (jf. 8.2.4.). Reformernes forskelligheder kan illustreres således:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet set illustrerer det ovenstående et billede af, at det, dagpengereformen ser som et problem, ser efter-

lønsreformen som en løsning. Det vil sige, at når dagpengereformen iagttager, at når nogle er ude af ar-

bejdsmarked, er det et problem, iagttager efterlønsreformen at få nogle ud af arbejdsmarkedet som løsning. 

Omvendt iagttager dagpengereformen, at erhvervspassive, som skal ind på arbejdsmarked, er en løsning, 

mens efterlønsreformen iagttager, at de erhvervsaktive, som er inde på arbejdsmarkedet, er et problem. Kon-

struktionen om, hvem/hvad der udgør et problem og en løsning, resulterer i, at de to reformer fremstår for-

skellige fra hinanden.  

  

	  
	  
Dagpengereformen:	  
	  

• Rettes	  mod	  ’det	  ledige	  individ’	  
	  

• Formålet	  er	  at	  bringe	  dem	  i	  ar-‐
bejde	  	  

	  
	  

• Sikrer	  ydelse	  for	  de	  ledige	  
	  

• ’Ledige	  individ’	  konstrueres	  
som	  uforskyldt	  ledig	  –	  derfor	  
skal	  der	  være	  social	  sikring.	  
Senere	  konstrueres	  de	  som	  
nogle,	  der	  mangler	  kvalifikati-‐
oner,	  nyttemaksimerende	  in-‐
divider,	  og	  til	  sidst	  konstrueres	  
de	  som	  selvforskyldte	  ledige	  –	  
derfor	  forringes	  dagpenge-‐
ydelserne.	  	  

	  
• Ledighedsproblemet	  udgøres	  

af	  konjunkturer,	  strukturfor-‐
hold,	  passive	  ydelser	  –	  og	  til	  
sidst,	  at	  selve	  ’det	  ledige	  indi-‐
vid’	  udgør	  ledighedsproblemet	  

	  

	  
Efterlønsreformen:	  	  
	  

• Rettes	  mod	  ’ældre	  lønmodtager’	  
	  

• Formålet	  er	  at	  trække	  dem	  ud	  af	  
arbejdsmarkedet	  og	  tilbage	  på	  
arbejdsmarkedet	  igen	  

	  
• Sikrer	  ydelser	  for	  dem,	  der	  vil	  

forlade	  arbejdsmarkedet	  	  
	  

• ’Ældre	  lønmodtagere’	  konstrue-‐
res	  som	  en,	  der	  arbejder	  for	  me-‐
get	  og	  for	  længe,	  derfor	  skal	  de	  
overgå	  til	  efterløn.	  	  
Senere	  konstrueres	  de	  som	  uvil-‐
lige	  til	  at	  arbejde.	  Derfor	  vil	  de	  
på	  efterløn.	  Til	  sidst	  konstrueres	  
deres	  lang	  levetid	  som	  et	  pro-‐
blem.	  

	  
• Ledighedsproblemet	  udgøres	  af	  

et	  ubalanceret	  arbejdsmarked,	  
mange	  efterlønsmodtager	  og	  til	  
sidst,	  at	  stigende	  ældre	  befolk-‐
ning	  udgør	  ledighedsproblemet	  	  
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8.3.2.	  Reformernes	  ensartethed	  
Når dagpenge- og efterlønsreformen opstilles over for hinanden, iagttages ligeledes, at regeringskommunika-

tionerne konstruerer nogle fællespunkter og/eller ensartetheder. I dette afsnit vil der ikke være en problem-

distinktion, da reformerne konstruerer problemet anderledes. Her er fokus udelukkende på deres ensartethed, 

hvorfor der kun er en løsningsdistinktion.  

 

Dagpenge 

I dagpengereformen rettes regeringsiagttagelsen mod at give ’det ledige individ’ de rette kvalifikationer med 

henblik på at kunne tilpasse det arbejdsmarkedet. Her vægtes det at skabe balance på arbejdsmarked ved at 

skabe en ligevægt mellem det, der efterspørges, og det, der udbydes. Regeringens ønske om at bringe folk i 

beskæftigelse har ydermere til formål at reducere presset på de offentlige udgifter. For at kunne bringe folk i 

beskæftigelse iagttages blandt andet, at dagpengeperioden forkortes løbende, hvor perioden falder fra syv år 

til to år, samt at ydelserne forringes (Bilag 3).  

Det ovenstående peger på, at regeringen konstruerer individet i 1972-1989 som et, regeringen skal hjælpe i 

tilfælde af ledighed, og med tiden konstrueres individet til at være selvhjulpne og selvkørende. Her bliver 

samfundets rolle at give individet redskaber til at kunne være selvforsørgende. Før var samfundets rolle der-

imod at skabe tryghed for individet. Ovenstående kan illustreres i distinktionen således  

 

Bringe dem i beskæftigelse                 Umarkeret   

 

Løsning: Selvkørende       Problem  

 

Dagpengereformens samlede ønske er at bringe ’det ledige individ’ i beskæftigelse. Derfor tegnes der et 

billede af, gennem hele dagpengereformen, at regeringen gradvist gør individerne mere selvkørende. Dette 

bliver også direkte fremtrædende i den sidste periode.  

 

Efterløn  

Det ovenstående kan også genkendes i efterlønsreformen, hvor regeringen har samme ønske om at skabe 

balance på arbejdsmarkedet. Dette sker til gengæld ved at indføre efterlønsreformen, der har til formål at få 

’ældre lønmodtagere’ til at forlade arbejdsmarkedet for at balancere alderssammensætningen. Der iagttages 

også, at regeringen gennem efterlønsreformen ønsker at reducere presset på de offentlige ydelser. Dette sker 

ved, at regeringen løbende justerer reglerne på efterlønsområdet. Dette peger også i retning af, at regeringen  

gennem efterlønsreformen ønsker at gøre de ’ældre lønmodtagere’ selvhjulpne/selvkørende. Dette iagttages 

ved, at da regeringen indførte efterlønsreformen i 1979, var formålet dels at skabe arbejdsplads for unge 

arbejdsløse, dels at give de ’ældre lønmodtagere’ mulighed for at forlade arbejdsmarkedet. Det betyder, at 
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man havde et ønske om at passe på de ældre, ligesom dagpengereformen havde et ønske om at passe på de 

ledige. Sådan som efterlønsreformen har udviklet sig, kan det iagttages, at efterlønnen også forsøger at gøre 

’ældre lønmodtagere’ selvkørende/selvhjulpne, hvorfor efterlønsperioden forkortes, og samtidig hæves efter-

lønsalderen, således at de bliver længere arbejdsmarkedet og er selvkørende, så lang tid som muligt. Dette 

kan illustreres således: 

 

 

Beholde dem i beskæftigelse              Umarkeret   

 

Løsning: Selvkørende       Problem  

  

Dette viser, at dagpengereformen og efterlønsreformen har samme mål, hvilket får dem til at fremstå ens. 

Udviklingen af efterlønsreformen resulterede i, at den fik et fællespunkt med dagpengereformen, selvom 

efterlønsreformen blev indført med et helt andet formål end dagpengereformen.   

 

Reformernes ensartethed kan kortfattes til følgende:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående viser, at både dagpenge- og efterlønsreformen retter deres iagttagelse mod ét og samme pro-

blem, nemlig ’ledighed’. Reformernes fælles mål er at reducere ledighedstallet ved at gøre individet selvkø-

rende. Derfor fremstår reformerne som en samlet bevægelse, der retter fokus mod at løse samme problem. 

Det, der gør dem forskellige fra hinanden, er strategien, de anvender for at reducere ledighedstallet. I dag-

pengereformen fokuseres der på dem, der i forvejen er ledige, mens der i efterlønsreformen fokuseres på 

dem, der i forvejen er på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at dagpengereformen fanger dem, der er uden for 

arbejdsmarkedet, hvorimod efterlønsreformen fanger dem, som er nær udgangen af arbejdsmarkedet, nemlig 

Dagpengereformen:	  	  
• Mål:	  skabe	  balance	  på	  arbejds-‐

markedet	  samt	  beskæftigelse	  
ved	  at	  opkvalificere	  ’det	  ledige-‐
individ’	  

• Regeringens	  formål:	  vil	  reducere	  
presset	  på	  offentlige	  udgifter	  	  

• Strategien:	  Reducere	  dagpenge-‐
perioden	  samt	  ydelserne	  

• Krav	  for	  ydelse:	  Stiller	  modkrav	  
til	  modtagere	  af	  arbejdsløsheds-‐
dagpenge	  

• Rettet	  mod	  ét	  problem:	  reducere	  
ledighedstallet	  	  

Efterlønsreformen:	  	  
• Mål:	  skabe	  balance	  på	  ar-‐

bejdsmarkedet	  samt	  beskæfti-‐
gelse	  ved	  indførsel	  af	  efter-‐
lønsreformen	  

• Regerings	  formål:	  at	  reducere	  
presset	  på	  offentlige	  udgifter	  

• Strategien:	  reducere	  efterløns-‐
perioden	  samt	  hæve	  efterløns-‐
alderen	  

• Krav	  for	  ydelse:	  stiller	  krav	  ift.	  
at	  være	  berettiget	  til	  efterløn	  

• Rettet	  mod	  ét	  problem:	  redu-‐
cere	  ledighedstallet	  	  	  
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de ’ældre lønmodtagere’. Dette med henblik på, at man griber ledighedsproblemet fra begge hjørner og på 

den måde kan yde et pres fra begge sider, hvorved begge grupper (det ledige individ og ældre lønmodtagere) 

gøres selvkørende og samles på arbejdsmarkedet.  

 

	   	  



	   73	  

Kapitel	  9:	  Diskussion	  	  
Analysen belyser, at der er sket en udvikling i dagpenge- og efterlønsreformen. De to reformers udvikling 

peger på forandringer i forhold til synet på ’ledighed’ og ’det ledige individ’ samt ’ældre lønmodtagere’.  

Endvidere tyder forandringerne på, at idealet i det danske velfærdssamfund, hvor samfundets rolle er at ska-

be et solidarisk samfund for blandt andet at undgå ulighed og social marginalisering, har forandret sig til at 

give skylden til individet selv i tilfælde af ledighed. Ud fra det ovenstående er jeg interesseret i at diskutere i 

følgende afsnit, hvor det danske velfærdssamfund er på vej hen i sin forandring i forhold til dens kerneele-

menter, som jeg nævnte i motivationsafsnittet, samt hvilket syn samfundet tilllægger individet og lighed? 

(kapitel 1).  

 

9.1.	  Fra	  welfare	  til	  workfare	  
På baggrund af analysen er det værd at bemærke, at fra slutningen af 1980’erne op gennem 1990’erne peger 

regeringskommunikationen på en dybdegående omstruktureringsproces i forhold til den traditionelle social-

og arbejdsmarkedspolitik (jf. 8.1.5). Denne omstruktureringsproces betragtedes som en forandring i samfun-

det, der rykker kernelementer i det danske velfærdssamfund fra ét stadie til et andet stadie. En af de centrale 

embedsmænd, der har været involveret i reformprocessen, udtaler sig således om forandringen, der er sket 

gennem tiden:   

"Hvis man skal bruge nogle af de firkantede slagord, så kan man sætte navn på den overordnede udvikling i 

perioden ved at sige, at man er gået fra welfare til workfare" (Torfing, 2004, s. 24).  

Taget analysen samt denne udtalelse i betragtning tyder det på, at udviklingen i dagpengereformen fra 1972-

2011 og efterlønsreformen fra 1979-2011 har været med til at rykke på det danske velfærdssamfund fra et 

welfare- til et workfare-velfærdssamfund.  

Jacob Torfing italesætter dette skift som et stille sporskifte i velfærdsstaten. Det vil sige, at der foregår stille 

og gradvise – men også omfattende og dybdegående ændringer – der ikke blot omhandler reformer, men 

også ændringer af selvopfattelsen af ’ledighed’ og ’det ledige individ’ (Goli, 2016, s. 46). Naturligvis er man 

ikke fra den ene dag til den anden gået til at være workfare-orienteret; tværtimod er der foregået en langsom 

og stille forandring, der har ført samfundet mod en workfare-tilgang. Dette iagttages ved, at først kom foran-

dringerne i form af strukturproblemer, dernæst begyndte man at fokusere på passive ydelser, og gradvis ind-

førtes job- og uddannelsestilbud. Der blev afskaffet nogle regler og indført nye, bl.a. lavere ydelser og rådig-

hedsvurdering. Alt det tilsammen har resulteret i, at samfundet langsomt har bevæget sig væk fra en welfare-

tilgang (jf. 8.1.5 & 8.2.4). Denne forskydning fra welfare til workfare har betydet, at hvor der før blev lagt 

større vægt på rettighedsbaserede forsørgelsesydelser som en løsning på arbejdsløshed, sygdom, invaliditet 

samt sikrede borgere uden for arbejdsmarkedet et rimeligt leveniveau (Torfing, 2004, 25), er der i dag større 

fokus på de lediges ret og pligt til at være selvkørende og selvhjulpen. Det vil sige, at de ledige selv skal gøre 

noget aktivt for fremme deres arbejdsmarkedsintegration gennem deltagelse i forskellige aktiveringsforan-
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staltninger (jf. 8.3.2 & ibid.). På baggrund af denne udvikling kan man argumentere for, at der hersker en 

neoliberalistisk tilgang i økonomisk-politisk samfundsmæssigt perspektiv, hvor en af de centrale træk ved 

nealiberalismen er at rehabilitere arbejdsmarkedet gennem at øge arbejdsudbuddet samt øge incitamenterne 

for lønmodtagerne til at fastholde et arbejde ved bl.a. at justere på ydelserne (Tidsskrift for socialpolitisk 

forening, Lund, 2013, s. 18). Workfare-tilgangen indebærer således en bevægelse i den danske socialpolitik 

– fra at fokusere på omfordeling og indkomstsikring hen imod større vægt på arbejdsincitamenter, hvor bor-

gerne bringes i beskæftigelse (ibid., s. 19).  

Det ovenstående har identificereret, at det danske velfærdssamfund har bevæget/forandret sig fra et welfare- 

til et workfare-samfund. I følgende vil jeg diskutere, hvilken betydning det kan have, at samfundet har taget 

den kurs. Er det en fordel eller en ulempe for det danske velfærdssamfund, at vi er blevet mere workfare-

orienterede? Og hvad betyder denne udvikling i forhold til ’ledighed’, ’ det ledige individ’ og ’ældre løn-

modtagere’?  

 

9.2	  Udviklingens	  betydning	  
I nedenstående vil jeg diskutere fordelen og ulemperne ved denne udvikling, hvordan denne udvikling er 

problematisk, samt hvordan den kan udgøre en løsning.  

9.2.1.	  Fordelene	  ved	  udviklingen	  	  
Nogle forskere mener, blandt andet Jørgen Goul Andersen , at udviklingen til et workfare-samfund er nød-

vendigt for at opretholde det danske velfærdssamfund, mens andre mener, at det kan medføre ulighed i sam-

fundet (jf. 2.4). Jeg mener, at man kan dele udviklingen af et workfare-samfund op i tre perspektiver, der 

forklarer, hvorfor det er nødvendigt med et workfare-samfund, og hvorfor det efter min overbevisning kan 

være en fordel. 

Den første perspektiv har en human capital-tilgang til workfare, der handler om, at de ledige skal aktiveres 

(jf. 2.5). Her bliver aktiveringen betragtet som en langsigtet løsning på strukturarbejdsløshedsproblemet, da 

de ledige gennem aktivering opnår de nødvendige kvalifikationer, og på den måde bliver de bedre og mere 

robuste i forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet. Den andet perspektiv har en work first-tilgang til 

workfare. Den tager udgangspunkt i, at det er en form for rådighedskontrol, der fokuserer på ”noget for no-

get”-princippet, eller at man skal yde for at kunne nyde (jf. 2.5). Dette perspektiv byder på en løsning om at 

balancere statens udgifter, da den kræver, at borgerne yder gennem deres deltagelse på arbejdsmarkedet. Det 

sidste og tredje perspektiv, efter min overbevisning, er en kombinationen af human capital- og work first-

tilgangen til workfare. Det handler om, at aktivering anvendes som et middel til at ansvarliggøre de ledige 

ved både at stille aktivering til rådighed, samt at de skal tage ansvar ved selv at finde et arbejde og bidrage til 

samfundet. I analysen anvender jeg udtrykket selvkørende/selvhjulpne, men Torfing italesætter det som em-

powerment af de ledige. Her opstiller workfare som løsning, at borgerne skal være selvstændige/selvkørende, 
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hvor de får indflydelse på deres egen fremtid. Det betyder, at der kommer en ansvarsfordeling i samfundet, 

frem for at det kun er placeret hos staten (Goli, 2016, 48).  

Disse tre tilgange kan illustrere udviklingen i dagpenge- og efterlønsreformen, som blev belyst i analysen, 

hvor udviklingen i reformerne anses for værende nødvendig, hvis man ønsker at opretholde et velfærdssam-

fund. 

Dog er der også blevet kigget skeptisk på udviklingen welfare to workfare-samfund. F.eks. mener forskeren 

Bent Greve og Niels Ploug, at idealet om, at vi har et universelt velfærdssamfund, der byder på lighed, soli-

daritet og forsørgelse til alle, ikke stemmer overens med, at vi opererer i et workfare samfund, hvor der læg-

ges større vægt på at øge incitamentet til at arbejde med henblik på at fastholde folk i beskæftigelse (Bau-

mann, 2014 & Greve, 2013). Men man kan også vende det om og sige, at denne udvikling er nødvendig for 

at bevare et velfærdssamfund, simpelthen fordi samfundsstrukturen, som vi kender fra 1800-1900-tallet, er 

ikke den samme som i dag, hvorfor det er svært at opretholde samme standarder som før (jf. 2.4). I velfærds-

forliget i 2006 italesatte regeringen, at det, at vi lever længere, og at der er færre erhvervsaktive, medfører et 

pres på de offentlige udgifter. Derfor er der et behov for at justere på forskellige områder for at følge med 

udviklingen og bevare en balance i samfundet, da det er nødvendigt for ”finansiering af fremtidens velfærd” 

(Velfærdsforlig, 4, 2006). Ud fra det ovenstående kan man påpege, at udviklingen, som blev belyst i analy-

sen, ikke er ondt ment, som Jørgen Goul Andersen skriver, men at det er en nødvendighed for eksistensen af 

det danske velfærdssamfund. Af den grund betragtedes udviklingen fra welfare til workfare som værende en 

fordel for samfundet, hvis vi ønsker at have en fremtid med velfærd (jf. 2.4 & Goul Andersen, 2012, s. 20-

21).  

 

9.2.2.	  Ulemperne	  ved	  udviklingen	  
Selvom forandringerne og udviklingen fra et welfare til et workfare samfund indebærer nogle fordele, så har 

det også medført nogle ulemper, som jeg vil diskutere nedenfor. 

 

Udviklingen til et workfare-samfund, hvor der er kommet større fokus på den ledige, i form af at de skal 

aktiveres samt empowerment, hvor de ledige har indflydelse på ændringerne af selvopfattelsen af ledighed 

som problem, skaber en ny opfattelse af den lediges position i det danske velfærdssamfund (Goli, 2016, s. 

46). Professor Carsten Jensen mener, at udviklingen til et workfare-velfærdssamfund har ført til, at det dan-

ske samfund er blevet mere segmenteret end tidligere (Jensen, 2011, s. 47). Det vil sige, at der er en tendens 

til, at de ressourcestærke har større chance for at overleve, da de har større opsparing, stærkere netværk samt 

ressourcestærke forældre. Dem, der er ressourcesvage, kan derimod risikere at stå lidt uden for samfundet, da 

de oplever økonomisk marginalisering i relation til ydelserne, hvorfor der er øget risiko for, at der kan fore-

komme en ulighed mellem borgerne (Stampe, 2012). Dette er interessant, fordi jf. afsnit 8.1.1. havde rege-

ringskommunikationen travlt med at indføre løsninger for at undgå økonomisk og social marginalisering, da 
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den ikke ønskede ulighed mellem borgerne. Med tiden er der dog indført regler, som tenderer mod, at rege-

ringen lige netop skaber økonomisk og social marginalisering, hvilket tyder på, at den skaber et problem, den 

har forsøgt at løse før.   

Welfare-tilgangen betragter ledighed som et samfundsproblem, og den ledige opfattes som uforskyldt ledig. 

Samfundet udviste dermed større sympati og solidaritet i forhold til den lediges situationen. I workfare-

tilgangen betragtes ledighed derimod som et individuelt problem, og den ledige betragtes som selvforskyldt 

ledig. Her udvises mindre sympati over for den lediges situationen, men de ledige i workfare-tilgangen gøres  

selvkørende, da det forventes, at de tager ansvar for deres egen situation og fremtid. Man kan sige, at udvik-

ling fra welfare til workfare peger i retning af, at arbejdsløse skal behandles hårdere end andre grupper af 

velfærdsmodtagere, hvor ledighed opfattes som den arbejdsløses egen skyld, hvorimod sygdom, pleje og 

uddannelse fortsat er legitime behov (Jensen, 2011, s. 47). 

 

9.3.	  Status	  på	  velfærdssamfundet	  
Ud fra det ovenstående kan man argumentere for, at hvis det danske velfærdssamfund skal kunne bevare sin 

eksistens skal den have nogle kriterier for, hvem der kan være en del af det, og hvem der ikke kan være en 

del af det. Før var der ingen kriterier, og samfundet omfavnede alle sine borgere, da velfærdssamfundet øn-

skede at skabe lighed og solidaritet. Nu opstiller velfærdssamfundet kriterier for, hvornår og hvem der kan 

være berettigede til de diverse ydelser, hvilket betyder, at der er en tilbøjelighed til, at nogle vil føle sig ude-

lukket af solidaritets- og lighedsfællesskabet.  

Men man kan vende det om og sige, at lighed, solidaritet samt forsørgelsesprincippet, som vi kender fra vel-

færdsstatens eksistens, ”blot har” ændret form. Det vil sige, at velfærdsstaten først og fremmest har travlt 

med at bevare sin egen eksistens, da den ikke kan klare presset til at kunne forsørge alle. Derfor bliver be-

greberne lighed og solidaritet samt forsørgelse som kerneelementer i det danske velfærdssamfund også æn-

dret i takt med dets udvikling (jf. 2.4). Det danske velfærdssamfund indeholder dermed stadig disse kernele-

menterne; dog er indholdet ændret. Det stræber stadig efter at skabe lighed i form af, at alle skal have gratis 

adgang til skole, læge, sygedagpenge, barsel, børnepenge m.m. Dog stiller det kriterier for udbetaling af 

f.eks. at børnepenge i forhold til indkomst, dagpengeområdet er ændret, og der gives generelt den enkelte 

borger større ansvar. Dermed kan man hævde, at det danske velfærdssamfund stadigvæk er solidarisk over 

for sine borgere, dog har den ændret sin strategi for, hvordan det skal være solidarisk overfor borgerne er 

fordi det ikke kan påtage sig ansvaret alene.  
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Kapitel	  10:	  Konklusion	  	  
Konklusionen har til formål at besvare specialets problemformulering, der lyder således: Hvordan iagttager 

regeringen ’ledighed’ og ’det ledige individ’ gennem dagpengereformen (1972-2011), og hvordan iagttager 

regeringen ’ledighed’ og ’ældre lønmodtagere’ gennem efterlønsreformen (1979-2011)?  Hvilket syn har 

velfærdssamfundet på ledighed og individet?  

  

På baggrund af analyse et konkluderes, at regeringens iagttagelse af ’ledighed’ og ’det ledige individ’ har 

forandret sig og udviklet sig gennem tiden, hvorfor der er sket et brud i regeringskommunikationen fra peri-

oden 1972 til 2011. Bruddet består i, at regeringskommunikationen konstruerer ’ledighed’ og ’det ledige 

individ’ på en ny måde, hvorfor analysen er inddelt i fire perioder for at belyse disse brud. F.eks. iagttages i 

den første periode, at regeringen iagttog ledighedsproblemet som et samfundsproblem, hvor ’ledighed’ 

skyldtes konjunktursvingninger (jf. 8.1.1). Regeringen påtog sig ansvaret for at løse ledighedsproblemet, 

hvorfor regeringskommunikationen konstruerer ’det ledige individ’ som uforskyldt ledig. Derfor var regerin-

gens ansvar at sikre en rimelig levestandard med henblik på at undgå social og økonomisk marginalisering. I 

anden periode konstrueres ledighedsproblemet som et strukturelt problem, og ’det ledige individ’ konstrueres 

som manglende kvalifikationer for at imødekomme efterspørgsel efter arbejdskraften, hvilket er et brud i 

forhold til den første periode (jf. 8.1.2). I den tredje periode konstrueres ’ledighed’ på en nye måde, nemlig 

at ydelserne er passive. Her konstruerer regeringskommunikationen ’det ledige individ’ som nyttemaksimer-

ende, hvorfor der bliver indført regler for at aktivere ydelserne (jf. 8.1.3). I den sidste periode konstrueres 

’ledighed’ som et problem grundet ’det ledige individ’.  Her bliver ledighedsproblemet konstrueret som et 

individuelt problem frem for som et samfundsproblem. ’Det ledige-individ’ er ikke uforskyldt ledig, men 

selvforskyldt ledig (jf. 8.1.4). Dette tyder på, at regeringskommunikationen gradvist har bevæget sin iagtta-

gelse fra samfundet og langsomt mod dem, der er ledige.  

 

På baggrund af analyse to konkluderes, at der også er sket brud i regeringskommunikationen i efterlønsre-

formen i forhold til ’ledighed’ og ’ældre-lønmodtager’. Efterlønsreformen blev indført i 1979 for at trække 

de ’ældre-lønmodtager’ ud af arbejdsmarkedet for netop at løse ledighedsproblemet, hvor der var stor ung-

domsarbejdsløshed (jf. 8.2.1). I den næste periode konstrueres de mange efterlønsmodtagere som et nyt ledi-

ghedsproblem, hvorfor regeringen indfører regler med henblik på at løse/reducere antallet af efterlønsmodta-

gere, hvilket betragtes som et brud i regeringskommunikationen i forhold til den første periode (jf. 8.2.2). 

Den sidste periode er præget af et fremtidigt perspektiv, hvor regeringskommunikationen konstruerer de 

ældres lange levetid som et problem for samfundet, fordi mange efterlønsmodtagere vil medføre, at der er 

færre på arbejdsmarkedet. Der iagttages, at regeringen indfører regler med henblik på at beholde de ældre 

lønmodtagere på arbejdsmarked, hvilket står i modsætning til den første periode (jf. 8.2.3). 
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Udviklingen i begge analyser tyder på, at der er sket en forandring i samfundet, hvor der er sket ændring i 

forståelsen af ledighedsproblemet samt synet på erhvervsaktive og erhvervspassive individer.  

Udviklingen peger på, at samfundet har bevæget sig fra at være welfare-orienteret, hvor forsørgelsespara-

digmet dominerede, til workfare-tilgangen, hvor aktiveringsparadigmet dominerer (jf. 9.1). Udviklingen 

betragtes som havende fordele og ulemper. Fordelen ved denne udvikling er, at det for det første opkvalifice-

rer den ledige til at kunne integrere sig på arbejdsmarkedet. For det andet bringer den balance mellem statens 

udgifter, da borgerne skal yde for kunne at nyde. For det tredje indebærer den empowerment, hvor de ledige 

bliver mere selvkørende i forhold til deres nuværende og fremtidige situation, hvilket betyder, at der bliver 

en ansvarsfordeling i samfundet (jf. 9.2.1). Ulemperne er, at udviklingen tenderer til, at samfundet bliver 

mere segmenteret end tidligere, da der vil være en ressourcestærk gruppe, der klarer sig godt, og en ressour-

cesvag gruppe, der klarer sig mindre godt. Derfor er der risiko for, at der vil udvikle sig en social og økono-

misk marginalisering i samfundet (jf. 9.2.2).  

Samlet set kan man konkludere, at forandringerne i velfærdssamfundet ikke har ”udryddet” dens kerneele-

menter, men at det har blot ændret form. Det vil sige, at hele solidaritets-, ligheds- og fællesskabsretorikken  

stadig er eksisterende, dog har den ændret form og forståelse sammenlignet med 1800-1900-tallet. Ændrin-

gen af dette skal ses som resultat af, at samfundet har udviklet sig til et workfare-samfund. Udviklingen til et 

workfare-samfund er ikke ondt ment, men velfærdssamfundet er først og fremmest nødt til at bevare sin egen 

eksistens, før det kan tage vare på sine borgere. Grundet den stigende udvikling er velfærdssamfundet ikke i 

stand til at påtage sig hele ansvaret sig. Derfor er det nødt til at opstille nogle kriterier og dele ansvaret ud til 

borgerne med henblik på at lette presset på sig selv (9.3.).  
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Kapitel	  11:	  Perspektivering	  
I følgende vil jeg kort præsentere, hvordan jeg kan anvende narrativer som supplement til specialets teori.  

Interessen for narrativer forklares ud fra, at i et narrativt perspektiv opfattes vi mennesker som meningsska-

bende væsener, der har travlt med at skabe mening i vores oplevelser. Mening er ikke bare givet i sig selv. 

Men den viden, vi har om vores liv og den verden, vi lever i, indgår vi i en aktiv fortolkningsproces, hvor vi 

tilskriver begivenheder og hændelser mening (Schnoor, 2013, s. 22). Det vil sige, at vi gennem fortællinger 

aktivt konstruerer og former den måde, hvorpå vi ser os selv, andre og verden omkring os – og dermed ska-

ber fundamentet for vores handlinger. Her er fokus på, at vi opnår viden om os selv og verden ved at histo-

riegøre begivenheder og hændelser. Gennem historiefortælling kan jeg dermed iagttage, hvordan regeringen 

anvender historier til at skabe viden om nuværende og fremtidige situationer, som kommer i form af refor-

mer (ibid.). Ved anvendelse af narrativer vil jeg have adgang til at studere, hvordan regeringen gennem hi-

storiefortælling påvirker den sociale verden (samfundet), som borgeren befinder sig i, i en bestemt retning. 

Helt konkret vil narrativer kunne anvendes til at studere, hvordan regeringen gør brug af historiefortælling til 

at indføre en reform, og hvordan den gennem sin historiefortælling skaber og konstruerer en mening, som 

kommer til at være den dominerende i samfundet (ibid., s. 15).  

Når der er  fokus på fortællinger, er det relevant at inddrage det såkaldte 7 p’er i analysen med henblik på 

analysere, hvordan regeringen gennem historiefortællinger skaber mening i samfundet, og hvordan den gen-

nem fortællinger konstruerer individet. De 7 p’er består af personligt perspektiv, publikum, punktering, plot, 

persongalleri, positionering og pointe (ibid., s. 71). Personligt perspektiv er en fortællestemme, det vil sige 

en regeringsstemme, der fortæller en historie. F.eks. fortæller regeringen historien om, at ’ det ledige individ’ 

er nyttemaksimerende og vælger dagpenge frem for at være i beskæftigelse, da den edige oplevere højere 

økonomiske gevinster ved at være på dagpenge. Publikum er, hvem historien fortælles til (til hele samfundet) 

Det vil sige, at hele samfundet bliver informeret om, at de ledige er nyttemaksimerende individer (ibid., s. 

72-75). Punktering, indebærer forståelsen af, at alle fortællinger har en begyndelse (en fortid), en midte (en 

nutid) og nu slutning (en fremtid). Det er hermed ikke en handling i fortællingen, der giver en bestemt punk-

tering, men derimod hvad der vægtes i fortællingen fra begyndelsen, midten til slut, der afgør meningskabel-

sen i processen (ibid., s. 77). Regeringen sammenkæder sin fortælling en tidsmæssige sekvens, hvor der ud-

vælges nogle begivenheder og hændelser, der bekræfter fortællingen, f.eks. at de ledige er nyttemaksimeren-

de, og undlader de fortællinger, der ikke passer ind i plottet – på den måde ses det, at regeringens historiefor-

tælling langt fra er neutral. Persongalleriet handler om de personer, der indgår i historiefortællingen, i dette 

tilfælde er det ’det ledige individ’ samt ’ældre lønmodtagere’, der indgår i persongalleriet. Positionering er 

særligt interessant, da regeringsfortællingen vil stille nogle positioner til rådighed. Det vil sige, at når rege-

ringen fortæller en historie om ’det ledige-individ’, så bliver de positioneret på den bestemte måde i samfun-

det, hvilket betyder, at positionering er med til at udforme og bestemme individernes identitet, adfærd og 

handlerum alt afhængigt den position, de bliver tildelt. Hermed bliver det lettere at analysere, hvad det bety-
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der, at individet bliver positioneret på en bestemt måde, f.eks. at de bliver positioneret som selvforskyldt 

ledige. Hvad betyder det for deres selvopfattelse, adfærd og interaktionen med andre borgere, at de bliver 

opfattet som selvforskyldt ledige?  
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Kapitel	  13:	  Bilag	  
Bilag 1: Kort beskrivelse af korporativ og residuale model 

 

1. Den residuale velfærdsmodel 

Den residuale model eksisterer i lande som USA, Storbritannien, Canada, Australien, Irland og New 

Zealand. Denne velfærdsmodel er præget af en liberalistisk ideologisk tilgang, som tager udgangs-

punkt i, at det er individets eget ansvar at tage vare på sig selv, og staten fremtræder i de situationer, 

hvor der er svage borgere, der ikke kan forsøge sig selv. Samfundet finansieres gennem lave skatter. 

Hermed går goderne til de absolut fattigste i samfundet. I den residuale velfærdsstat er det statsbor-

gerskabet og dokumentationsbehov, der gør sig gældende for at kunne modtage ydelser. Dermed er 

der krav om at skulle dokumentere sin fattigdom, før man kan modtage ydelse fra staten. Den offent-

lige sektor spiller en lille rolle i samfundet, hvorimod markedet har stor indflydelse (Esping-

Andersen, 1990, s. 26-27).  

2. Den korporative velfærdsmodel 

Den korporative model findes i lande som Tyskland, Frankrig, Italien, Japan, Østrig, Belgien, Hol-

land og Schweiz. Velfærdsmodellen er baseret på en konservativ ideologi, hvilket betyder, at civil-

samfundet udgør en vigtig aktør i samfundet (dvs. familie og arbejde spiller en stor rolle). Modellen 

er selektiv, idet den vægter arbejdsmarkedet og familien højt, da de to dimensioner skaber velfær-

den. Det betyder, at den sociale sikring i samfundet enten opnås ved at være på arbejdsmarkedet og 

betale til et forsikringsselskab gennem sit arbejde, eller at de personer, der ikke arbejder, modtager 

hjælp fra familiemedlemmer eller hjælpeorganisationer (ibid., s. 27).  
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Figuren illustrerer forskellen mellem de tre velfærdsmodeller

 
(Goul-Andersen, 2012, 7) 
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Bilag 2: Oversigt over de selvrefientielle systemer, der findes i systemteorien. 

 

 
 

(Egen tilvirkning)
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Det nedstående skema illustrerer udvikling samt ændringerne af dagpenge- og efterlønsreglerne. Skemaet har 

til formål, at give et detaljeret indsigt i ændringerne, der er sket i fra 1972-2011, hvor nogle af dem ikke 

fremgår i selve analysen. 

 

Bilag 3: Dagpenge 

Følgende tabel opsummere det ovenstående:  

1972 
• Socialreforms anden betænkning ”det sociale tryghedssystem”  
• Sikre ydelser for  alle borger 

1978 
• Arbejdstilbudsloven: Sikret ’det ledig-individs’ ret til beskæftigelse i 9 måneder.  
• Med ni måneders arbejdstilbud kan ledige-individ optjene- og genoptjene retten til dagpenge  

1992-1993 Socialkommission og Zeuthen udvalget  
• Dagpenge begrænses til syv års periode  
• Der stilles krav om udarbejdelse af individuel handleplan for alle ledige for at vende tilbage på ar-

bejdsmarked.  
• Rådighedsregler: Indførsel af ”ret og pligt” princip om at alle efter fire årsledighed skal aktiveres.  
• Afskaffelse af dagpenge optjening ved deltagelse i aktivering.  
• Man miste dagpenge retten hvis man nægter deltagelsen i aktivering.  

1995 
• Dagpengeperioden nedsættes fra syv år til 5 år.  
• Aktivering efter  to års ledighed  
• Den ledige er forpligtet til at tage imod ”rimligt” arbejde efter seks måneders ledighedsperiode.  
• Rådighedsreglerne ændres til at den ledige skal tage imod et ”rimeligt” arbejde efter seks måne-

ders ledighedsperiode.  
• Opkvalificering af unge under 25 år i 18 måneders uddannelsesaktivering.  

1998 
• Dagpengeperioden nedsættes fra fem år til fire år.  
• Aktivering nedsættes fra to årsperiode til 1 år for lønmodtager  
• Unge under 25 år skal aktiveres efter seks måneders ledighed  
• Rådighedsregler: efter tre måneder pligt til at tage imod et ”rigeligt arbejde”. 
• Retten til dagpenge (gen)- optjenes ved 52 ugers ordinære beskæftigelse, tidligere 26 ugers ordi-

nære beskæftigelse.   
2002 Flere i arbejde  

• Harmonisering af reglerne, hvor både forsikret og ikke forsikret vurderes efter sammen principper.  
• Krav om digital CV på jobnet.dk 
• Rådighedsregler: pligt til at tage imod ”rimeligt” arbejde fra første ledighedsdag. 
• Kontaktforløb hver 3.måned.  
• Borger under 30 skal aktiveres efter seks måneder.  

2006 Velfærdsforlig  
•  Forpligtet til at bekræfte jobsøgning hver uge 
• Den ledige skal rådighedsgodkendes hver 3.måned af a-kassen.  
• Ledige over 30 år aktiveres efter ni måneder. Tidligere var det efter et år.  

2010  Genoprette den danske økonomi 
• Dagpengeperioden nedsættes fra fire år til to år.  
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• Genoptjeningskravet af dagpenge øges fra 26 uger til 52 uger inden for tre års periode.  
Ændringer af beregning af dagpenge fra tre måneder til 12 måneders periode 

(lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, 1992), (Socialkommission, 1993), (Torfing, 2004), (Cirkulære om 

arbejdsformidling, 1985), (Flere i arbejde), (velfærdsforliget, 2006), (Lov om ændring af lov om arbejdsløs-

hedsforsikring, 2010). 
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Bilag 4: Efterløn 

 

1979 

• Indførsel af efterlønsordning. 

• Medlemskravet: man skal være med medlem af en a-kasse i 5 år. 

• Man skal være dagpengeberettigede ved ledighed.  

• Fyldt 60 år 

• 7 år berettigede til at modtage efterløn.  

• Satsen 100% af dagpenge, 80 % ved overgang af ledighed 

• Modtager efterløn indtil 67 år 

1992 

• Medlemskravet sat op til 20 år 

• 63 årsreglen: Maksimale dagpengesats på efterløn ved overgang til efterløn som 63 år. 

• 80 % af dagpengesatsen hvis overgang  til efterløn sker når man er 60 år.  

1999 

• Medlemskravet sat op til 25 år af de seneste 30 af efterløn 

• Indførsel af efterlønsbidrag i a-kasser 

• Indførsel af efterlønsbevis  

• Modtagelse af efterløn indtil man er 65 år frem for før 67 år.  

• Modtagelse af efterløn i fem år frem syv år.  

• Indførsel af to-årsregel: =Opnåelse af 100 % dagpengesats på efterløn, hvis man venter med at gå på 

efterløn i to år og arbejder i de to år (dvs. start på efterløn som 62 år)  

• Ved overgang til efterløn som 60 år modtages der 91 % af dagpengesats på efterløn.  

• Indførsel af skattefripræmie  

• Nedsættelse af pensionsalderen fra 67 til 65 

2006 

• Indbetaling til efterlønsbidraget hæves fra 25 til 30 år. 

• Indførsel af fortrydelsesordning   

• Gradvis forøgelse af efterlønsalderen fra 60 til 62 år. 

• Pensionsalderen sætter os til 67 år, tidligere 65 år.  

• Ved overgang til efterløn som 62 år modtages der 91 % af  dagpengesats på efterløn.  

• Ved overgang til efterløn som 64 år modtages 100 % af dagpengesats på efterløn.  

2011 
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• Efterlønsordning ændre til 3 årige periode 

• Efterløsn alderen ændres til 62 år i 2017, 63 år i 2020 og 64 år i 2023 

• Modtages 100 % af dagpengesats på efterlønsperiode  

(Betænkning om efterløn fra udvalget af 1977 om fordeling af arbejdet, kapitel 3), (Betænkning nr.835 af 

efterløn fra udvalget 1977, s.13 og 23-24), (lov om ændring af lov om arbejdsformidling og arbejdsløsheds-

forsikring 1992), (Lov om ændring af arbejdsløshedsforsikring, 1999), (Ændring af lov af arbejdsløshedsfor-

sikring, kapitel 11 a, efterløn, 2006), (Betænkning, efterløn, 2011-2012).   

 
	  
	  
	  

	  
 

 

 


