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Der er et før og et efter 24. februar 2022. Selvom denne årsrap-
port handler om Ceveas analyser og virksomhed i 2021, så er 
det umuligt ikke at forholde sig til, at Putins bomber - i skrivende 
stund - falder ned over ukrainerne. Det var der ingen af os, der 
havde forventet, da champagnepropperne sprang nytårsnat og 
vi glædede os til, at vi i 2022 snart kunne lægge corona-krisen 
bag os. Det er den evige sandhed om, at ingen kan spå om 
politik, hverken økonomer eller kommentatorer, skønt der er 
mange, der alligevel forsøger. Ingen havde forudset pandemien, 
og få forudså krigen. 

CEVEAS ROLLE I EN NY VIRKELIGHED

Putins invasion af Ukraine vil ikke bare skubbe til de tektoniske 
plader i sikkerhedspolitikken. Krigen kan og har allerede udløst 
andre kriser. Tænk bare på de i forvejen høje energipriser, der 
nu har udviklet sig til en regulær energikrise, hvor det måske 
er et spørgsmål om tid, før vi vil opleve energirationering i 
Europa igen. Men også på fødevareområdet vil krigen påvirke 
os.  Vi vil opleve højere fødevarepriser i vores del af verden og 
decideret fødevaremangel i andre dele af verden. Inflationen 
er på sit højeste niveau i 30 år, og det vil især være dem med 
lave indkomster, der rammes hårdt af stigende priser. Tusindvis 
- måske titusindvis - af flygtninge fra Ukraine skaber en ny 
integrationsopgave i en størrelse, vi måske ikke tidligere har 
stået overfor. 

Cevea er ikke – og skal ikke være – en sikkerhedspolitisk tænke-
tank, men derfor har Cevea stadig en rolle i debatten om konse-
kvenserne af krig og krise. For vi vil opleve sociale, økonomiske 
og klimamæssige konsekvenser af Putins invasion. Og det kan 

blive endnu en krise, der skubber til ligheden i vores samfund. 
Derfor skal Cevea være til stede i debatten om konsekvenserne 
af krig og de sikkerhedspolitiske forandringer. 

FRA CORONA-KRISE TIL TÅRNHØJE JOB-TAL

Corona-krisen blev for mange en øjenåbner for, hvad velfærds-
samfundet og den danske model kan, og hvorfor vores 
danske samfundskontrakt er så unik. Den økonomiske side af 
krisehåndteringen var i den grad et moderne eksempel på, at 
ekspansiv finanspolitik og en offensiv arbejdsmarkedspolitik er 
stærke værn og værktøjer i en krisetid. Danmark var det land i 
Vesteuropa, som kom bedst gennem krisen. Beskæftigelsen er 
som høj som aldrig før. Trods krig i Europa står vi lige nu med 
de bedste forudsætninger for, at bedre økonomiske tider også 
skal blive en socialpolitisk motor for at nedbringe udsathed og 
få unge på kanten af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet 
med. Vi skal huske, at benhårde incitamenter og pisk og pæne 
ord ikke er vejen til beskæftigelse og inklusion for alle på kanten 
af arbejdsmarkedet.

Regeringen har kaldt det andengenerationsreformer – efter 
inspiration fra professor i økonomi Nina Smith. For Cevea 
handler det om en ny og mere inkluderende vej, hvor vi inve-
sterer i mennesker, fordi vi ved, at mennesker på kanten ikke 
bare responderer på den økonomiske pisk. Det dokumenterede 
vi blandt andet med vores analyse af uddannelseshjælpen, og 
det var et af hovedtemaerne på Ulighedens Topmøde i 2021. 
Andengenerationsreformer er i virkeligheden helt centrale for at 
skabe et velfærdssamfund, hvor vi ikke bare har lige muligheder 
på papiret – men hvor alle også har chancen for at gribe dem.

Vi skal fortsat investere i velfærd, hvis vi vil sikre lige muligheder 
for alle. Vi har blandt andet vist, at de kommuner, der har flest 
uddannede lærere i folkeskolen, er bedst til at løfte eleverne 
fagligt og ruste dem til uddannelse og job. Det skal også fortsat 
være de bredeste skuldre, der løfter mest. Derfor skal vi bevare 
et progressivt skattesystem. Vores analyse viste, at aldrig har så 
få betalt topskat som nu. 

BOLIGMARKEDET ER MOTOR FOR ULIGHED I DANMARK 

Hvis vi for alvor vil gøre noget ved den stigende ulighed i 
Danmark, så er boligmarkedet en af de væsentligste faktorer 
bag den stigende ulighed. Det har Thomas Piketty påpeget, 
og det har vi vist også gælder i Danmark. Stagnerende eller 
ligefrem faldende priser i udkantsområderne og galoperende 
boligpriser i byerne er med til at skubbe til den sociale sammen-
hængskraft og udfordrer vores traditionelle billede af den 
blandede by. Når vi analyserer boligpolitikken, så handler det 
ikke om boligboble eller ej – som mange økonomer er optaget 
af. For Cevea handler det om ulighed, fordelingspolitik, social 
sammenhængskraft og et boligmarked på almindelige menne-
skers præmisser.

Derfor viste vi i maj 2021, hvordan vi har skabt et skattehul for 
rige boligejere i storbyen, der skattefrit kan overdrage millioner 
af kroner til nære slægtninge. Og vi har blandet os i debatten 
om ejendomsskatterne og dokumenteret, hvordan skatterne på 
ejendom er alt for lave i forhold til skatter på anden kapitalind-
komst, hvilket er med til at skævvride skattesystemet og presse 
priserne i vejret.

Men blandet by handler ikke kun om boligpriser. Det handler 
også om, hvordan vi planlægger byen og dens udvikling. Derfor 
afholdt vi i samarbejde med en række nye partnere en større 
boligkonference om, hvordan vi sikre den blandede by i samar-
bejde med bl.a. BL, ABF, AKF og AkademikerPension. Der skal 
klart bygges flere almene boliger, men vilkårene for at komme 
ind på boligmarkedet skal også blive bedre, så det ikke kun er 
velaflagte midaldrende danskere med store boligformuer, der 
har chancen.

300.000 PÅ 0-TIMERS KONTRAKTER I DANMARK

Hvis boligmarkedet er en afgørende faktor for formueuligheden, 
så er vores danske model en helt enestående og afgørende 
årsag til den lave grad af indkomstulighed i Danmark. Men vores 
danske model er udfordret af alt fra platformsvirksomheder 
med solo-selvstændige og arme-og-ben firmaer til 0-timers 
kontrakter og andre prekære ansættelsesformer. Det er bunden 
af vores arbejdsmarked – og vi må gøre hvad vi kan for at holde 
den form for prekært arbejdsmarked stangen. Vi har lavet den 
første analyse af 0-timers kontrakter i Danmark. 300.000 er 
ansat i jobs, hvor de ikke ved, hvor mange timer de har arbejde, 
og hvad deres indkomst bliver i næste uge eller i næste måned. 
Ansatte på 0-timers kontrakter blev hårdt ramt af corona-krisen.  
Mange mistede timer, andre blev sendt hjem uden kompensa-
tion. I Berlingske blev vi kritiseret af nogle eksperter for vores 
analysemetode. Kritikken skød i øst og vest. Men selv hvis vi tog 
kritikken alvorligt og ændrede på forudsætningerne – så blev 
resultatet det samme. 

Nu er opgaven er fortsætte analysearbejdet. For der er et 
stigende prekært arbejdsmarked. Én af løsningerne er velkendt: 
Faglig organisering. Derfor er der kun at opfordre vores samar-
bejdspartnere til fortsat at investere i at løfte viden om omfanget 
af atypiske ansættelser og prekært arbejde i Danmark og 
arbejde for, at flere bliver organiserede. 

MENINGSDANNER- TALENT- OG LEDERSKABSUD-
DANNELSER FOR FAGLIGE ORGANISATIONER

Cevea har i 10 år lavet meningsdanneruddannelser, og vi har 
brugt corona på at udvikle uddannelserne, så de er endnu 
stærkere i en digital virkelighed. Men vi har også oplevet, at der 
er brug for en ny type uddannelser: talentuddannelser eller 
lederskabsuddannelser, hvor fagligt aktive får udviklet deres 
kompetencer indenfor politik, forhandling, kommunikation og 
lederskab. Og hvor de bliver klædt på til i fremtiden at påtage sig 
tillidshverv i faglige organisationer. Fra lokalformænd til hoved-
bestyrelse. Derfor har vi i 2021 igangsat en større talentuddan-
nelse med 3F Transport, og vi håber at kunne fortsætte vores 
uddannelsestilbud med andre faglige organisationer, der har et 
lignende behov for at udvikle deres tillidsvalgte. 

I årsrapporten for 2021 finder du et samlet overblik over alle 
vores analyser og vores uddannelsesvirksomhed. I 2022 sætter 
vi skub på alle de fysiske arenaer – så Cevea bliver et stærkt 
samlingspunkt for den progressive ideudvikling i Danmark. Det 
er der brug for.

Asbjørn Sonne Nørgaard
Direktør

Alexander Grandt Petersen
Vicedirektør

FRA DEN ENE KRISE  
TIL DEN ANDEN
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LIGELØN OM 109 ÅR  
– HVIS VI IKKE GØR NOGET INDEN
Marts 2021

Ligeløn bliver ikke i vores levetid. Det dokumenterede Cevea 
med vores analyse af mænd og kvinders lønforskelle i forbin-
delse med 8. marts 2021. Der går 109 år, før vi har ligeløn, 
hvis lønudviklingen for mænd og kvinder fortsætter som i 
perioden fra 1994 til 2019. Værst ser det ud for lønmodtagere i 
jobfunktioner, der forudsætter kvalifikationer på mellemniveau 
– dvs. jobs som typisk kræver en mellemlang videregående 

uddannelse, og som ofte er besat af kvinder. Kvinder i denne 
gruppe kan først forvente ligeløn i år 2130, såfremt den hidtidige 
lønudvikling fortsætter.

Undersøgelsen viser, at blandt lønmodtagere med jobfunktioner 
på mellemniveau er der især to forhold, der ligger bag løngabet 
mellem mænd og kvinder: 

1. Jo højere andelen af kvinder er i en bestemt jobfunk-
tion, jo lavere er lønnen – selvom de kræver samme 
færdighedsniveau. 

2. Kvinder får lavere løn end mænd, selvom de har samme 
type job.
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LIGELØN EFTER ÅR 2100 

 

Der er et betragteligt løngab mellem mænd og kvinder på tværs af lønmodtagergrupper. Og selv om 
løngabet er blevet lidt mindre siden 1994, er det stadig betragteligt, se figur 1. I perioden fra 1994 til 
2019 er løngabet mindsket for alle lønmodtagergrupper2, så kvinders løn i 2019 udgør 74 pct. af 
mændenes på lederniveau, 75 pct. på mellemniveau, 77 pct. for lønmodtagere i øvrigt, 82 pct. for 
lønmodtagere på højeste niveau og 84 pct. for lønmodtagere på grundniveau. Dermed er kvinder-
nes løn kommet 5-7 pct.-point tættere på mændenes på 25 år. 

 

Figur 1. Fremskrivning af kvinders andel af mænds løn baseret på udviklingen 1994-2019 (gnst.) 

 

Kilde: Egne beregninger pba Danmarks Statistiks tabel INDKP104.  
Note: Udviklingen fra 1994 til 2019 er vist som den gennemsnitlige udvikling i perioden.  
 

Et mindre løngab kommer ikke af sig selv, så hvis ikke vi gør mere end i de forudgående 25 år, vil der 
gå meget lang tid, før der er reel ligeløn for mænd og kvinder. Hvis udviklingen fortsætter med 
samme hastighed som fra 1994 til 20193, skal vi ind i det næste århundrede, før lønnen er lige for 

                                                                    
2 En undtagelse er lønmodtagere “uden nærmere angivelse”, som er lønmodtagere, der mangler yderligere 
oplysninger om i registrene, og derfor er udeladt i figur 1. 
3 Dvs. at løngabet mindskes lineært frem til, at kvinderne får den samme løn som mændene. Den årlige reduk-
tion i løngabet på tværs af de forskellige lønmodtagergrupper er 0,21-0,29 pct.-point.  

Note: Udviklingen fra 1994 til 2019 er vist som den gennemsnitlige udvikling i perioden.

Kilde: Egne beregninger pba Danmarks Statistiks tabel INDKP104

Figur 1: Fremskrivning af kvinders andel af mænds løn baseret på udviklingen 1994-2019 (gnst.)

OFFENTLIGT ANSATTE PÅ  
DELTID ØNSKER FLERE TIMER  
– BESKÆFTIGELSEN KAN ØGES MED 20.885
Marts 2021

Arbejdsmarkedsreformer har øget arbejdsudbuddet, men de 
lavthængende frugter er høstet. Man bør i stedet rette blikket 
mod dem, der faktisk ønsker mere arbejde, men som ikke får 
muligheden. 

Når man spørger de deltidsansatte i den offentlige sektor, så 
svarer de, at de i gennemsnit gerne vil arbejde 2,9 timer mere 
hver uge. Det vil øge beskæftigelsen med 20.885 fuldtidsper-
soner og være til gavn for både den enkeltes privatøkonomi og 
for samfundsøkonomien.

Tabel 1: Ansatte på deltid i den offentlige sektor
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Analysen baserer sig på et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU) og 
Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) for ansatte i den offentlige sektor. På baggrund af oplysninger 
om deltid, arbejdstid og ønsket arbejdstid estimerer vi størrelsen af den offentlige sektors skjulte 
arbejdskraftreserve. Den faktiske arbejdstid beregnes som gennemsnittet af oplysningerne i AKU og 
BFL for at sikre det mest pålidelige estimat, jf. data og metode nedenfor. Vi inkluderer alle 
deltidsansatte, som arbejder under 35 timer om ugen i analysen af den skjulte arbejdskraftreserve. 

Vi finder, at en imødekommelse af offentligt deltidsansattes ønske om at arbejde 2,9 timer mere om 
ugen, vil resultere i en stigning i beskæftigelsen på 20.885 fuldtidspersoner. Det svarer til en 
stigning i beskæftigelsen, der er rundt regnet dobbelt så stor som Arne-pensionens tab af 
arbejdsudbud. 

 

DEN OFFENTLIGE SEKTOR RUMMER EN STOR ARBEJDSKRAFTRESERVE 

Behovet for arbejdskraft i de kommende år, ikke mindst i den offentlige sektor, er stort. Nedenfor 
retter vi fokus mod en gruppe, der selv angiver, at de ønsker at arbejde mere. Konkret beregner vi 
arbejdskraftpotentialet ved at lade deltidsansatte i den offentlige sektor arbejde så meget, som de 
selv ønsker.  

 

MANGE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ER PÅ DELTID 

I den offentlige sektor arbejder 271.134 personer på deltid, her afgrænset til 35 timer eller færre, se 
tabel 1.  

Tabel 1. Ansatte på deltid i den offentlige sektor 

 
Antal ansatte 

Deltid 271.134 

Kilde: AKU (2019) og BFL (2019).  

Danmarks Statistik opgør i tabellen RAS305 antallet af beskæftigede på deltid i den offentlige sektor 
til knap 230.000 i 2019; dvs. ca. 40.000 færre end i vores særudtræk. Denne forskel skyldes især, at 
vi har afgrænset deltid til beskæftigelse på under 35 timer om ugen, mens RAS har en grænse på 32 
timer om ugen. 

 

ØNSKE OM EN LÆNGERE ARBEJDSUGE 

I gennemsnit arbejder deltidsansatte i den offentlige sektor 25,7 timer om ugen, mens deres 
ønskede arbejdstid i gennemsnit er 28,6 timer om ugen; dvs. 2,9 timer mere. Det svarer til, at de 
deltidsansatte i den offentlige sektor i gennemsnit ønsker at øge deres arbejdstid med ca. 11 pct.  

4 

   

Cevea     |     Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v.     I     1620 København V     |     Tlf. 33126800     |     cevea@cevea.dk  

Tabel 2. Arbejdstid for alle offentligt ansatte på deltid 

 
Deltidsansatte 

Gennemsnitlig arbejdstid 25,7 

Ønsket arbejdstid 28,6 

Ønsket yderligere arbejdstid 2,9 

Kilde: AKU (2019) og BFL (2019). 

 

EN STOR UUDNYTTET ARBEJDSKRAFTRESERVE 

Ofte taler politikere og interesseorganisationer om behovet for at øge arbejdsudbuddet og 
beskæftigelsen. Som tallene ovenfor viser, er der dog et stort potentiale i at øge arbejdstiden for 
dem, der selv ønsker det. Og da der er tale om mange mennesker, batter det ikke kun for den 
enkelte, men også for samfundsøkonomien. Faktisk vil en imødekommelse af offentligt 
deltidsansattes ønske om i gennemsnit at arbejde 2,9 timer mere om ugen øge beskæftigelsen med 
20.885 fuldtidspersoner5, se tabel 3.  

Til sammenligning beregnede Finansministeriet, at Arne-pensionen kostede arbejdsudbuddet 9.800 
fuldtidspersoner. Alene ved at efterkomme de offentligt deltidsansattes ønske om længere 
arbejdsuge vil man kunne opveje det tabte arbejdsudbud to gange. 

Tabel 3. Arbejdskraftpotentiale ved 2,9 timer mere om ugen for offentligt ansatte på deltid 
(fuldtidspersoner) 

 
Øget beskæftigelse Pct. af beskæftigelse i den 

offentlige sektor 

Arbejdskraftpotentiale 20.885 2,7 % 

Kilde: AKU (2019) og BFL (2019) samt Danmarks Statistiks tabel LBESK21 for 4. kvartal 2019.  

  

 
5 Beregnet som: 271.134 x 2,85 timer divideret med 37 timer. 

Kilde: AKU (2019) og BFL (2019)

Kilde: AKU (2019) og BFL (2019)

Tabel 2: Arbejdstid for alle offentligt ansatte på deltid
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UDDANNELSESHJÆLPEN  
HJÆLPER KUN FÅ
April 2021

I april udarbejdede Cevea en analyse, som påviste, at mange 
såkaldt ’uddannelsesparate’ unge 25-29-årige modtager den 
lave uddannelseshjælp længere end maksimalt ét år, som ellers 
var målsætningen, da man indførte ydelsen i 2014. Kun 28 pct. 
af dem, der forlader uddannelseshjælpen, er i uddannelse et 
år senere, og 40 pct. er tilbage i kontanthjælpssystemet eller 

uden indkomst. Blandt dem, der starter på en uddannelse, falder 
halvdelen fra inden for det første år, og de positive effekter 
af reformen er relativt begrænsede. På denne baggrund lød 
Ceveas opfordring til regeringen på at skabe en reel uddannel-
seshjælp til unge i kontanthjælpssystemet og ikke blot parkere 
de unge på en lav ydelse uden udsigt til uddannelse.

5 
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EN TREDJEDEL ER PÅ YDELSEN FOR LÆNGE 

Når en borger visiteres som uddannelsesparat, er der en forventning om, at den unge kan starte på en 
uddannelse inden for et år. For de åbenlyst uddannelsesparate er der tale om endnu kortere tid.  

I november måned 2020 var 26.827 personer på uddannelseshjælp. 9.872 var i aldersgruppen 25-29 år, 
heraf var 3.519 visiteret som uddannelsesparate. I løbet af hele 2019 var der ifølge Danmarks Statistik 
(tabel KY031) i alt 9.910 25-29-årige, der var visiteret som uddannelsesparate, og som derfor fik uddan-
nelseshjælp i en kortere eller længere periode. 

Figur 1: Andele 25-29-årige på uddannelseshjælp fordelt på varighed på ydelsen, alle ud-
dannelsesparate i november 2020 
 

 
Note: Igangværende forløb. N= 3.519. Kilde: Jobindsats.dk 
 
To tredjedele af de uddannelsesparate er på uddannelseshjælp i under et år, mens en tredjedel (34 pct.) 
er på ydelsen i mere end et år. De afgår dermed ikke fra uddannelseshjælp inden for den forventede tids-
horisont. På tværs af alle måneder fra januar til november 2020 var i gennemsnit 32 pct. af de uddannel-
sesparate på uddannelseshjælp i mere end et år.  

Ifølge Rigsrevisionens undersøgelse af et lidt ældre talmateriale har knap 10 pct. af de uddannelsespa-
rate (men ikke åbenlyst uddannelsesparate) forløb på mere end 2 år, mens 15 pct. er på uddannelses-
hjælp i 475 dage eller længere.14Rigsrevisionens afgrænsning af den relevante population samt undersø-
gelsesperioden er altså forskellig fra vores. Det forklarer givetvis, hvorfor vi ser lidt flere, der har meget 
lange forløb.   

Foruden kriteriet om, at uddannelsesparate bør forlade ydelsen inden for et år, er hovedformålet med 
uddannelseshjælpen at få unge i gang med en uddannelse. I næste afsnit undersøges derfor, hvad der 
sker med dem, der rent faktisk forlader uddannelseshjælpen. 

 
14 Rigsrevisionen (2020). Beretning 22/2019: Indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse, s. 17. 
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Note: Igangværende forløb. N= 3.519. 

Kilde: Jobindsats.dk 

Figur 2: Andele 25-29-årige på uddannelseshjælp fordelt på varighed på ydelsen, 
alle uddannelsesparate i november 2020
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Tabel 1. Ydelse i kr. for uddannelseshjælpsmodtagere, der er uddannelsesparate 

Uddannelseshjælp - personer under 30 år Før re-
form 

Efter reform  Ændring 

 

Aktuelle sa-
tser 

Under 25 år, hjemmeboende 3.324 2.524 -800 2.728 

Under 25 år, udeboende 6.889 5.857 -1.032  6.331 

25-29 år, hjemmeboende 10.689 2.524 -8.165 2.728 

25-29 år, udeboende 10.689 5.857 -4.832 6.331 

Forsørgere, enlige 14.203 11.712 -2.491  12.663 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2017). Kontanthjælpsreformens effekt på overgangen til kontanthjælp 
for unge i beskæftigelse og uddannelse, tabel 1.1. jf. også https://www.retsinformation.dk/eli/rets-
info/2020/10051 
 
Når den unge på uddannelseshjælp begynder på en uddannelse, skal jobcenteret og uddannelsesinstitu-
tionen i samarbejde gøre en indsats for at fastholde den unge i uddannelse. Det gælder særligt for de 
unge, der ikke er åbenlyst uddannelsesparate. Dette indebærer bl.a., at jobcenteret skal informere ud-
dannelsesinstitutionen om den unges uddannelsespålæg. Omvendt skal uddannelsesinstitutionen un-
derrette jobcenteret, hvis de vurderer, at den unge er frafaldstruet. Der er derudover mulighed for at få 
tilknyttet en mentor, hvis der er behov for det.12 

I september 2020 afgav Rigsrevisionen en beretning, der retter kritik mod fastholdelsesindsatsen, som 
de mener har været mangelfuld. Statsrevisorerne konstaterer sammenfattende, “at målet med refor-
merne langt fra er nået”.13 

Rigsrevisionen fokuser i deres beretning på uddannelses- og aktivitetsparate unge under 30 år, fordi 
begge disse grupper kan ses som udsatte unge, og fordi lovgivningen kræver, at disse grupper får en 
ekstra støtte og vejledning. Vi fokuserer i denne analyse på de uddannelsesparate og de åbenlyst uddan-
nelsesparate 25-29-årige, fordi disse to grupper i modsætning til de aktivitetsparate ikke er berettigede 
til det såkaldte aktivitetstillæg og derfor kun kan få uddannelseshjælp som ydelse. Desuden er antagel-
sen, at såvel de åbenlyst uddannelsesparate som de uddannelsesparate vil kunne påbegynde uddan-
nelse inden for en tidsramme på et år. I dette ydelsesperspektiv undersøger vi i det følgende de to grup-
per som en samlet gruppe af uddannelsesparate.  

 

 
12 Retsinformation, LOV nr 548 af 07/05/2019 – Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §30, stk 7 & kapitel 26; 
STAR, (2019), Analyse af beskæftigelsesindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet, s. 55. https://star.dk/om-
styrelsen/publikationer/2020/1/analyse-af-beskaeftigelsesindsatsen-for-unge-i-kontanthjaelpssystemet/  
13 Rigsrevisionen (2020). Beretning 22/2019: Indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse, afsnittet ”stats-
revisorernes bemærkning”. https://www.ft.dk/statsrevisor/20191/beretning/sb22/bilag/1/2246275.pdf    

Tabel 3: Ydelse i kr. for uddannelseshjælpsmodtagere, 
der er uddannelsesparate

Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2017). Kontanthjælpsreformens effekt på overgangen til kontanthjælp for unge i beskæft-
igelse og uddannelse, tabel 1.1. jf. også https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/10051

SAMFUNDSKAGEN ER VOKSET  
– LEDERNE HAR TAGET DEN STØRSTE BID
Maj 2021

Ceveas analyse fra maj 2021 viser, at uligheden i Danmark har 
været stigende de seneste 25 år, og at Danmark på blot 10 år er 
gået fra at være det 3. mest lige OECD-land målt på disponibel 
indkomst til at være nummer 7. Ledernes disponible indkomst er 
steget dobbelt så meget som de øvrige grupper på arbejdsmarkedet. 

Mens de øvrige lønmodtagergruppers indkomster er steget 
32-45 pct. siden 1994, er lederes indkomster blevet 83 pct. 
højere. Lederne har altså taget den største bid af den voksende 
samfundskage. Hvis uligheden ikke var taget til, ville ledernes 
indkomstfremgang have været 139.758 kr. mindre i 2019.
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Figur 3: Udvikling i disponibel indkomst for lønmodtagergrupper, indeks 1994=100 (faste priser) 
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Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik, INDKP104 og PRIS112.

Figur 3: Udvikling i disponibel indkomst for lønmodtagergrupper, indeks 1994= 100 (faste priser)

Kilde: Egne beregninger baseret på dat fra Danmarks Statistik, INDKP104 og PRIS112
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STORBYENS SKATTEHUL  
– FAMILIEHANDLEDE LEJLIGHEDER  
ER SKATTEFRI ARV
Maj 2021

Analysen fra maj, som er udfærdiget i samarbejde med Aarhus 
Universitet, viser, at der ved familiehandler med ejerlejligheder 
overdrages store summer mellem nære slægtninge, som der 
ikke betales skat af. Vi kalder det storbyens skattehul. Lejlighe-
derne videresælges desuden langt hurtigere end almindelige 

frie handler, hvilket understreger formueoverdragelse som et 
vigtigt formål med handlerne.  I nogle år løber de overdragede 
skattefri formuer op i 1 mio. kr. i den gennemsnitlige familie-
handel. I alt er 17,7 mia. kr. skattefrit blevet overdraget mellem 
nærtstående familiemedlemmer i perioden fra 2000 til 2019. 

Samtidig er familiehandlerne med til at øge efterspørgslen 
og dermed priserne på boliger. Skattehullet er måske ved at 
blive lukket, men det afhænger af udfaldet af de nye, offentlige 
ejendomsvurderinger, og om det fortsat bliver muligt at sælge 
ejerlejligheder til priser langt under den offentlige vurdering.

4 
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Vi undersøger familiehandlerne pba. tal fra boligsiden.dk. Analysen er afgrænset til ejerlejligheder i 
Københavns, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense Kommuner. Et stort spænd mellem 
markedspriser og priser i familiehandler på ejerlejligheder gør, at handler i disse kommuner er særligt 
interessante at fokusere på. Derudover er det særligt i de store byer, at der er boligmangel og derfor 
vanskeligt for almindelige mennesker at få foden inden for på ejerboligmarkedet. Alle priser er 
omregnet til 2020-niveau. 

OMFANG AF FAMILIEHANDLER 

Antallet af familiehandler i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner, 
svinger meget fra år til år. I lav-konjunkturårene 2000 til 2003 og igen fra 2009 til 2013 var antallet 
mellem 345 og 882. I de økonomisk gode år i 2004-2007 og igen fra 2014 var antallet af 
familiehandlede lejligheder over 1.000 og helt op til 2.224 i 2005. Det betyder desuden, at op mod 1 
ud af 50 af alle eksisterende ejerlejligheder i de fem kommuner (ca. 100.000 i alt ifølge DST’s tabel 
EJDFOE1) bliver solgt i en familiehandel hvert år.  

Figur 1. Antal familiehandlede ejerlejligheder i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og 
Aalborg Kommuner 

Kilde: Boligsiden.dk og egne beregninger 

Omsætningen af ejerlejligheder i de fem kommuner er generelt større i år med højkonjunktur, se 
bilag 1. Men som figur 2 viser, er udsvingene for familiehandlede lejligheder endnu større. Under 
højkonjunkturer udgør familiehandler mellem 10 pct. og 16 pct. af det samlede antal handler, mens 

Figur 4: Antal familiehandlede ejerlejligheder i Københavns, Frederiksberg,  
Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner

Kilde: Boligsiden.dk og egne beregninger
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Figur 5: Gennemsnitlig overdraget formue per familiehandel (kr.), opgjort i 2020-priser 
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Figur 5: Gennemsnitlig overdraget formue per familiehandel (kr.), 
opgjort i 2020-priser

Kilde: Boligsiden.dk og egne beregninger
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PRISEN FOR AT LØFTE  
DAGPENGENE OVERDRIVES
Juli 2021

I juli har Cevea udarbejdet et notat, som kaster et kritisk blik på 
de regneprincipper, som Finansministeriet anvender i forbin-
delse med vurderingen af de dynamiske effekter af at hæve 
dagpengene under de første tre måneders ledighed.

Det fremgår af notatet, at ministeriernes regnemodeller over-
driver den pris, det vil have at forbedre dagpengene. Det skyldes, 
at man fra Finansministeriets side medregner store økonomiske 
omkostninger, som der ikke er tilstrækkeligt empirisk belæg for, 
mens de økonomiske gevinster ved at forbedre dagpengene 
helt er udeladt af regnemodellerne. 

På denne baggrund foreslår Cevea, at regnemodellerne revideres, 
så de estimerede konsekvenser ved forslag om at forbedre eller 
forringe dagpengesystemet, bliver mere retvisende og balan-
cerede i overensstemmelse med Finansministeriets generelle 
principper for, hvornår man medregner adfærdseffekter.
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adfærdsændringer, der fordyrer ethvert forslag om forbedrede dagpenge, og som virkelig belaster 
statsbudgettet.  

For at illustrere dette kan vi se på de beregnede udgifter ved tre eksempler på tidligere forslag om 
at forbedre dagpengene. Som det fremgår af tabel 1 bliver udgifterne ca. 5-6 gange større ved alle 
de tre forslag, når de forventede adfærdsvirkninger medregnes. 

TABEL 1. EKSEMPLER PÅ PRISEN FOR TRE FORESLÅEDE DAGPENGELØFT 

 Provenuvirkning efter 
skat og tilbage-løb, 
mio. kr. 

Provenuvirkning inkl. 
adfærdsvirkning,  
mio. kr. 

Fordyrelsesfaktor 

Eksempel 1 
Corona-tillæg i 2021: Max. 
dagpengesats øges fra 19.322 kr. til 
23.000 kr. pr. måned1 

1.610 7.810 
 

4,9 

Eksempel 2 
Afskaffelse af mindreregulering på 
0,75 pct. p.a. i 2021, 2022 og 2023 
(fuldt indfaset)2 

195 1.090 5,6 

Eksempel 3 
25 pct. højere dagpenge for 
forsikrede med beskæftigelse i 4 af 
de seneste 5 år3 under de første 2 
måneders ledighed 

150 850 5,7 

 

Kilder: 
1 BEU Alm. del, svar på spørgsmål 63, 23. februar 2021; BEU Alm. del, svar på spørgsmål 269, 30. april 2021 
2 BEU Alm. del, svar på spørgsmål 118, 28. februar 2020; BEU Alm. del, svar på spørgsmål 270, 30. april 2021 
3 FIU Alm. del, svar på spørgsmål 313, 25, juni 2018 

De meget store adfærdsvirkninger skyldes, at Dagpengemodellen og Finansministeriets 
regnemodeller estimerer, at antallet af ledige på dagpenge stiger som følge af forbedringerne. 
Eksempel 1-3 vil ifølge modellerne medføre et fald i arbejdsudbuddet på hhv. 18.800, 2.900 og 
2.400 fuldtidspersoner. Forestillingen er, at det mindre arbejdsudbud bliver omsat til et tilsvarende 
fald i beskæftigelsen på lang sigt. 
 
Bag beregningerne af udgiften ved dagpengeforbedringerne er der to typer adfærdseffekter, nemlig 
en afgangseffekt og en tilgangseffekt. 
 
Afgangseffekten betegner, at afgangen fra ledighed til beskæftigelse ifølge modellen falder, fordi 
forskellen på lønnet beskæftigelse og dagpenge bliver mindre. Det betyder, at gevinsten ved at tage 

Kilder:  
1 BEU Alm. del, svar på spørgsmål 63, 23. februar 2021; BEU Alm. del, svar på spørgsmål 269, 30. april 2021 
2 BEU Alm. del, svar på spørgsmål 118, 28. februar 2020; BEU Alm. del, svar på spørgsmål 270, 30. april 2021 
3 FIU Alm. del, svar på spørgsmål 313, 25, juni 2018

Tabel 3: Eksempler på prisen for tre foreslåede dagpengeløft

4 

TABEL 2. TILGANGSEFFEKT OG AFGANGSEFFEKT VED EKSEMPLER PÅ FORESLÅEDE 
DAGPENGELØFT 

et job frem for at være ledig bliver mindre, og derfor vil flere ledige blive mere kræsne i forhold til 
de jobs, de vil tage og derfor være mindre aktive i deres jobsøgning. 

Tilgangseffekten handler omvendt om bevægelsen fra beskæftigelse til ledighed. Højere dagpenge 
vil ifølge modellerne have effekt på tilgangen til ledighed, dvs. få mennesker i beskæftigelse til mere 
eller mindre frivilligt at søge mod arbejdsløshed. De beder måske om at bliver fyret, de søger ikke 
nye jobs i deres opsigelsesperiode, og de vil sige nej til flere typer af jobs, de kunne få. I 
Dagpengekommissionen, som har lavet den dagpengemodel, der som regel bruges til at beregne 
tilgangseffekten, er forklaringen desuden, at højere dagpenge vil få mennesker i beskæftigelse til at
gøre en mindre indsats, fordi de ikke er så bekymrede for at blive fyret.2 En stigning i dagpenge på 
ganske få procent – fx en annullering af mindrereguleringen – vil altså få mennesker i beskæftigelse 
til at vælge hængekøjen og gå på dagpenge. Det er rationalet. 

A

Tilgangseffekt, 
(arbejdsudbud, 
fuldtidspersoner) 

Afgangseffekt 
(arbejdsudbud, 
fuldtidspersoner) 

Adfærdseffekter i alt 
(arbejdsudbud, 
fuldtidspersoner) 

Tilgangseffekt, 
i pct. 

Eksempel 1 
Corona-tillæg i 20211

-6.300 -12.500 -18.800 34 pct. 

Eksempel 2 
Afskaffelse af 
mindreregulering 

-1.300 -1.600 -2.900 45 pct. 

Eksempel 3 
Højere dagpenge ved 
beskæftigelse i 4 af 
seneste 5 år under de 
første 2 måneders 
ledighed 

-2.160 -240 -2.400 90 pct. 

Noter: 
1 Tilgangseffekten for corona-tillægget er mindre, fordi tillægget er midlertidigt og derfor ikke slår fuldt igennem. 

Noter: 1 Tilganseffekten for corona-tillægget er mindre, fordi tillægget er midlertidigt og derfor ikke slår fuldt igennem.

Tabel 4: Tilgangseffekt og afgangseffekt ved eksempler på foreslåede dagpengeløft

300.000 DANSKERE  
ER GARANTERET  
0 ARBEJDSTIMER
September 2021

Analysenotatet fra september viste, at det langt fra er alle på det 
danske arbejdsmarked, som på forhånd ved, hvor meget arbejde, 
de har, og hvor meget de tjener. Ansatte på såkaldte 0-timers-kon-
trakter er således ikke garanteret et bestemt antal arbejdstimer. 

Analysen viste, at 0-timers-kontrakterne er vidt udbredte i 
Danmark, og i øvrigt mere udbredt end i Storbritannien, som 
for mange ellers har stået som skrækeksemplet på et land, hvor 
traditionelle jobs forsvinder til fordel for prekære jobs. Alene 
blandt de privatansatte på 0-timers-kontrakter kan beskæfti-
gelsen øges med ca. 10.000 fuldtidspersoner, hvis de ansatte får 
lov at arbejde det antal timer, som de ønsker.
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Figur 1. Andel med ret til fuld løn eller sygedagpenge under sygdom (pct.) 

 
Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Jeg har ret til at holde fri og få fuld løn under sygdom” og ”Jeg har ret til at holde 
fri og få sygedagpenge under sygdom” på spørgsmålet: ”Hvis du er syg på en arbejdsdag, har du så ret til at holde fri med 
fuld løn eller sygedagpenge?”. ’Ved ikke’-svar er ikke inkluderet. Der er signifikant forskel (p<0,001) mellem 0-timers-ansatte 
og almindelige lønmodtagere i både andelen med ret til fuld løn og andelen med ret til løn eller dagpenge. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 

FÆRRE 0-TIMERS-ANSATTE HAR RET TIL LØN UNDER BARSELSORLOV 

Retten til løn eller barselsdagpenge under barsels- og forældreorlov har også stor betydning for 
mange beskæftigede. Langt størstedelen af danskerne får mindst ét barn i løbet af deres liv,14 og de 
vil derfor en eller flere gange i deres arbejdsliv skulle på barsels- eller forældreorlov i en periode. 

Analysen viser, at de 0-timers-ansatte også på dette område er stillet dårligere end almindelige løn-
modtagere, jf. figur 2. Respondenterne i undersøgelsen er blevet spurgt, hvorvidt de ville have ret til 
at gå på barsels- eller forældreorlov med løn eller barselsdagpenge. 

Mange danskere har via deres overenskomst eller ansættelseskontrakt ret til enten fuld eller delvis 
løn under deres orlov. Blandt de almindelige lønmodtagere angiver 82 pct., at de har ret til løn under 
barsel, mens det kun gælder 45 pct. af de ansatte på 0-timers-kontrakter.15 Der er altså en markant 
forskel, som også er statistisk robust (p<0,001).  

Den store forskel kan skyldes, at flere almindelige lønmodtagere er ansat som funktionærer. Kvinde-
lige funktionærer har nemlig ifølge loven krav på mindst halvdelen af deres løn i de første 14 uger af 

                                                                    
14 Ifølge Danmarks Statistiks tal fra 2020 har ca. 88 pct. af danske kvinder fået mindst et barn inden de fylder 50 år, mens 
andelen er ca. 80 pct. for mænd, se Befolkningens udvikling 2019, s. 27 
15 Herunder har 18 pct. angivet, at de har ret til fuld løn, mens 27 pct. har angivet, at de har ret til delvis løn. 
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Figur 6: Andel med ret til fuld løn eller sygedagpenge under sygdom (pct.)

Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Jeg 
har ret til at holde fri og få fuld løn under sygdom” 
og ”Jeg har ret til at holde fri og få sygedagpenge 
under sygdom” på spørgsmålet: ”Hvis du er syg på 
en arbejdsdag, har du så ret til at holde fri med fuld 
løn eller sygedagpenge?”. ’Ved ikke’-svar er ikke 
inkluderet. Der er signifikant forskel (p<0,001) mel-
lem 0-timers-ansatte og almindelige lønmodtagere 
i både andelen med ret til fuld løn og andelen med 
ret til løn eller dagpenge. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
surveydata fra MEGAFON. 
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3. 86 pct. af de almindelige lønmodtagere angiver at have ret til dagpenge, mens det kun gælder for 
54 pct. af de 0-timers-ansatte. 

Den primære forklaring på denne forskel er, at mange på 0-timers-kontrakter ikke er medlem af en a-
kasse. Blandt almindelige lønmodtagere er 88 pct. medlem af en a-kasse, mens det kun gælder 59 
pct. af de 0-timers-ansatte.20 Dertil kommer, at det typisk er sværere for 0-timers-ansatte at opfylde 
indkomst- og beskæftigelseskravene og opnå ret til dagpenge, selv hvis de er medlem af en a-kasse. 
Optjeningskravene kan i sig selv være en grund til, at relativt mange 0-timers-ansatte har valgt ikke at 
melde sig ind i en a-kasse. 

Figur 3. Andel med ret til dagpenge, hvis de blev ledige i morgen (pct.) 

 

Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Ja” på spørgsmålet: ”Ville du have ret til at få dagpenge, hvis du mistede dit job i 
morgen?” og ”Ja” til spørgsmålet ”Er du medlem af en a-kasse?”  Respondenter, der har angivet, at de ikke er a-kasse-med-
lemmer, er defineret som ikke-dagpenge-berettigede, også selvom de har svaret ”Ja” eller ”Ved ikke”. Øvrige ’ved ikke’-svar 
er ikke inkluderet. Forskellen mellem 0-timers-ansatte og almindelige lønmodtagere er højsignifikant (p<0,001).  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 

 

  

                                                                    
20 Andelen af a-kasse-medlemmer er beregnet på baggrund af samme respondenter som i figur 3, dvs. eksklusiv dem, der 
har svaret ”Ved ikke” på spørgsmålet om retten til dagpenge. 
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Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Ja” på 
spørgsmålet: ”Ville du have ret til at få dagpenge, 
hvis du mistede dit job i morgen?” og ”Ja” til spørg-
smålet ”Er du medlem af en a-kasse?” Respondent-
er, der har angivet, at de ikke er a-kasse-medlem-
mer, er defineret som ikke-dagpenge-berettigede, 
også selvom de har svaret ”Ja” eller ”Ved ikke”. 
Øvrige ’ved ikke’-svar er ikke inkluderet. Forskellen 
mellem 0-timers-ansatte og almindelige lønmod-
tagere er højsignifikant (p<0,001).penge.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
surveydata fra MEGAFON. 

Figur 8: Andel med ret til dagpenge, hvis de blev ledige i morgen (pct.)

Figur 15: Andel med ret til løn eller dagpenge under barsels- eller forældreorlov (pct.) 

Note: Figuren viser andelen, der har svaret hhv. ”Jeg ville have ret til at gå på orlov med fuld løn” eller ”Jeg ville have ret 
til at gå på orlov med delvis løn” og ”Jeg ville have ret til at gå på orlov med barselsdagpenge” på spørgsmålet: ”Hvis 
du ønskede at komme på barselsorlov eller forældreorlov, ville du så have ret til at gå på orlov enten uden løn, med 
delvis løn, med fuld løn eller med barselsdagpenge?”. ’Ved ikke’-svar er ikke inkluderet. Der er en signifikant forskel 
(p<0,001) mellem 0-timers-ansatte og almindelige lønmodtagere i både andelen med ret til løn og andelen med ret 
til løn eller barselsdagpenge. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 
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Note: Figuren viser andelen, der har svaret hhv. ”Jeg 
ville have ret til at gå på orlov med fuld løn” eller 
”Jeg ville have ret til at gå på orlov med delvis løn” 
og ”Jeg ville have ret til at gå på orlov med barsels-
dagpenge” på spørgsmålet: ”Hvis du ønskede at 
komme på barselsorlov eller forældreorlov, ville du 
så have ret til at gå på orlov enten uden løn, med 
delvis løn, med fuld løn eller med barselsdag-
penge?”. ’Ved ikke’-svar er ikke inkluderet. Der er en 
signifikant forskel (p<0,001) mellem 0-timers-ansatte 
og almindelige lønmodtagere i både andelen med ret til 
løn og andelen med ret til løn eller barselsdagpenge.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
surveydata fra MEGAFON. 

Figur 7: Andel med ret til løn eller dagpenge under barsels- eller forældreorlov (pct.)
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KRITIK AF ANALYSE AF 0-TIMERS- 
KONTRAKTER SKYDER VED SIDEN AF
September 2021

Den 16. september 2021 udkom Berlingske Business med en 
artikel, der rettede kritik mod Ceveas opgørelse over omfanget 
af 0-timers-kontrakter i Danmark (se Ceveas analyse nedenfor). 

Cevea fik inden udgivelsen af artiklen lejlighed til skriftligt at 
forholde sig til kritikken, men desværre fandt langt fra alle vores 

svar og uddybninger vej til Berlingskes artikel. Af den grund 
valgte Cevea at udfærdige et notat, hvori de kritikpunkter, der 
fremføres i artiklen, tilbagevises som værende uden konse-
kvenser for analysens konklusioner og i nogle tilfælde som 
værende decideret forkerte. 
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Som det er tilfældet med alle samfundsvidenskabelige begreber, er det nødvendigt at foretage en 
konkret operationalisering og empirisk afgrænsning af det fænomen, man undersøger – i dette 
tilfælde 0-timers-kontrakter. Når der er tale om nye begreber, der kun er undersøgt i meget 
begrænset omfang internationalt og slet ikke i Danmark, skal man være særlig omhyggelig med sine 
afgrænsninger og metodiske valg – netop som Cevea har været i denne analyse. 

Anvendelsen af vægte 
Et tredje kritikpunkt i artiklen vedrører vægtningen af datamaterialet. I undersøgelsen har vi valgt at 
anvende vægte for at korrigere for, at stikprøven ikke er fuldkommen repræsentativ for befolkningen, 
således at svarene fra de befolkningsgrupper, der er underrepræsenterede i stikprøven, vejer tungere 
end svarene fra dem, der er underrepræsenterede. Svarmaterialet er vægtet efter alder, køn, 
bopælsområde og partivalg. 

I artiklen anfører Martin Vinæs Larsen, at vægtningen for partivalg er irrelevant, hvilket er en helt 
relevant kritik. Vi har ingen grund til at tro, at partivalg har betydning for, om man er ansat på 0-timers-
kontrakt, og derfor burde vi ikke have anvendt denne vægt. Vægten var tilføjet, fordi den er relevant i 
andre dele af samme spørgeskemaundersøgelse, men den burde være fjernet ved undersøgelsen af 
0-timers-kontrakter. Vægten har dog ikke nogen væsentlig betydning for resultaterne, og estimatet 
havde været stort set det samme uden parti-vægten, sådan som vi også forklarede for Berlingske. 
Andelen på 0-timers kontrakter blandt alle beskæftigede er 10,6 pct. med de vægte, vi bruger i 
analysen, og 10,5 pct., når parti udelades i vægtningen, jf. tabel 1. Henning Jørgensen antyder i 
artiklen, at parti-vægten skulle være tilføjet for at give ”et højere tal”, og dette er naturligvis forkert. 

Tabel 1. Omfanget af 0-timers-kontrakter ved anvendelse af forskellig vægtning 
 Andel på 0-timers-kontrakt (pct.) 

 Primær beskæftigelse Alle beskæftigelse 

Vægt for alder, køn, bopæl og parti (oprindeligt estimat) 5,3  
[3,8-6,9] 

10,6  
[8,7-12,6] 

Vægt for alder, køn og bopæl 5,4  
[3,9-7,0] 

10,5 
[8,5-12,5] 

Vægt for alder, køn, bopæl, parti og uddannelse 6,9  
[5,1-8,7] 

13,2  
[10,9-15,4] 

Vægt for alder, køn, bopæl og uddannelse 7,1  
[5,3-8,8] 

13,4  
[11,2-15,6] 

Note: Tabellen viser andelen med 0-timers-kontrakter hhv. ud af alle beskæftigede og ud af dem, hvis arbejde er deres 
primære beskæftigelse. 95 pct.-konfidensintervaller er angivet i kantede parenteser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 

Martin Vinæs Larsen påpeger desuden, at vi til gengæld burde have vægtet for uddannelse. Dette er 
ligeledes en relevant pointe, da vi ved fra vores undersøgelse, at uddannelsesniveau har stor 

Tabel 5: Omfanget af 0-timers-kontrakter ved anvendelse af forskellig vægtning

Note: Tabellen viser andelen med 0-timers-kontrakter hhv. ud af alle beskæftigede og ud af dem, hvis arbejde er deres 
primære beskæftigelse. 95 pct.-konfidensintervaller er angivet i kantede parenteser.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 

MANGE STUDERENDE GÅR 
4.500 KR. NED I INDKOMST 
MED NY DIMITTENDSATS
September 2021

I september behandlede Cevea regeringens forslag om at 
sænke dimittendsatsen for ikke-forsørgere. Ceveas analyse 
viste, at kandidatstuderende med studiejob med regerin-
gens forslag vil gå 4.527 kr. ned i indkomst ved overgang 
til ledighed. Samtidig stiger en række udgifter, når stude-
rende afslutter deres uddannelse. Argumentet for at sænke 
dimittendsatsen bygger på et misvisende billede af studerendes 
økonomi og bør genovervejes. 

På baggrund af analysen er Cevea af den opfattelse, at hvis 
man vil sænke dimittendernes dagpenge, bør man som 
minimum beregne dagpengene på baggrund af de samlede 
indtægter, som studerende har, før de dimitterer og skal ud 
at søge job.
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NY DIMITTENDSATS GIVER INDKOMSTTAB PÅ 4.527 KR. 

 
Regeringen foreslår med ”Danmark kan mere 1” at sænke dimittendsatsen for ikke-forsørgere under 30 år fra 
de nuværende13.815 kr. til 9.500 kr.1 Argumentet er, at studerende ikke skal gå op i indkomst, når de dimitte-
rer. Den foreslåede sats svarer til niveauet for SU-modtagere, som optager det maksimale SU-lån. 
 
Men satsen bygger på et misvisende billede af studerendes indkomst. Et af de centrale argumenter for at 
sætte dimittendsatsen ned til 9.500 kr. hviler således på en falsk præmis. 
 
9.500 KR. VIL BETYDE EN VOLDSOM NEDGANG I INDKOMST 
 
Studerende kan få 6.321 kr. i SU og op til 3.234 kr. i SU-lån om måneden.2 Det giver i alt 9.555 kr., som er det 
beløb, der ligger til grund for Regeringens forslag til en ny dimittendsats. Men Regeringen overser, at mange 
studerende har lønnet arbejde ved siden af studierne.  
 
En undersøgelse fra Forsknings- og Undervisningsministeriet med tal fra 2015 viser, at kandidatstuderende i 
gennemsnit arbejder 12,8 timer om ugen i lønnet beskæftigelse3, og andre tal viser, at 60 pct. af kandidatstu-
derende har erhvervsindkomst.4 Med en anslået timeløn på 140 kr.5 beregner vi dermed den gennemsnitlige 
erhvervsindkomst til 7.706 kr.6  
 
Sammen med SU på 6.321 kr. vil en gennemsnitlig kandidatstuderende med lønnet arbejde altså have en ind-
komst på 14.027 kr. om måneden. De 60 pct. af de kandidatstuderende, som har studiejob, vil derfor i gen-
nemsnit gå 4.527 kr. ned i indkomst med den dimittendsats, Regeringen foreslår. Med den gældende dimit-
tendsats vil de gå 212 kr. ned i indkomst, se tabel 1.  
 
Tabel 1. Indkomst for studerende med studiejob, kr.  

Indkomst fra SU 
og studiejob 

Indkomstnedgang, 
foreslået  
dimittendsats 

Indkomstnedgang, 
gældende dimit-
tendsats 

Studerende med gennemsnitligt studiejob 14.027 - 4.527 - 212 

Kilde: UFM 2021 – Omfang og konsekvenser af studiejobs, su.dk, tal fra DJØF samt egne beregninger 
 
 
En indkomstnedgang fra 14.027 kr. til 9.500 kr. svarer til en bruttokompensationsgrad på 68 pct. Det vil sige, 
at de med den foreslåede dimittendsats vil have 68 pct. af den indkomst, de havde, mens de studerede. I for-
hold til den gældende dimittendsats på 13.815 kr. vil de studerende med studiejob have en kompensations-
grad på 98 pct., se tabel 2. Incitamentet til at søge arbejde er dog allerede stærkt med den nuværende dimit-
tendsats, da lønningerne i langt de fleste job vil ligge betragteligt over dagpengesatsen. 
 
 
 
Tabel 2. Bruttokompensationsgrad ved overgang fra studerende med studiejob til dagpenge 

 
1 Finansministeriet (september 2021). Danmark kan mere 1 
2 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Satser 
3 Uddannelses- og Forskningsministeriet (Revideret 2021). Analyse - Omfang og konsekvenser af studiejobs 
4 Tallene er udleveret til Cevea ved henvendelse til DJØF 
5 140 kr. i timen ligger midt i lønspektret for både medlemmer af DJØF og Dansk Magisterforening 
6 140 kr./time * 12,8 timer/uge * 4,3 uger/måneder = 7.706 kr. om måneden 

Tabel 6: Indkomst for studerende med studiejob, kr. 

Kilde: UFM 2021 - Omfang og konsekvenser af studiejobs, su.dk, tal fra DJØF samt egne beregninger.
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EJENDOMSVÆRDISKATTEN 
BØR SKRUES OP
September 2021

I september 2021 kastede Cevea et kritisk blik på ejendoms-
værdiskatten. Ejendomsværdiskatten har til formål at beskatte 
boligafkast på lige fod med anden kapitalafkast. Skatten på boli-
gafkast via ejendomsværdiskatten er dog mindre end halvt så 
høj som fx skatten på aktieindkomst, hvilket giver en skævhed 
i skattesystemet. Hvis man skulle stoppe særbehandlingen af 
boliginvesteringer, burde ejendomsværdiskatten ifølge Det 
Økonomiske Råd sættes op til mindst 1,2 pct., hvilket er næsten 
en tredobling af den sats, der er aftalt i boligforligskredsen (ca. 
0,44 pct. effektivt), og som skal træde i kraft i 2024.

På denne baggrund foreslår Cevea, at den almindelige ejen-
domsværdiskat hæves til 1,25 pct., så den effektive beskatning 
bliver 1,0 pct. Den høje sats for de dyreste ejerboliger sættes 
til 3,75 pct. Dette svarer til beskatningen, før man indførte et 
skattestop i 2002.

Forslaget vil indbringe et provenu på mere end 15 mia. kr., som 
f.eks. kan bruges på at sænke bundskatten. En sådan skatteom-
lægning vil både sænke boligpriserne, øge arbejdsudbuddet og 
sænke indkomstuligheden.
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FIGUR 1. CEVEAS FORSLAG OM NYE SATSER FOR EJENDOMSVÆRDISKATTEN 

 

Planlagte satser i 2024 og Ceveas foreslåede satser er angivet efter forsigtighedsnedslaget på 20 pct.  
Kilde: Skatteministeriet og Cevea  

 

Figur 9: Ceveas forslag om nye satser for ejendomsværdiskatten

Planlagte satser i 2024 og Ceveas foreslåede satser er angivet efter forsigtighedsnedslaget på 20 pct. 
Kilde: Skatteministeriet og Cevea

19Cevea - Årsrapport 2021



ANSATTE MED 0-TIMERS-KONTRAKTER 
BLEV RAMT HÅRDERE AF CORONA-KRISEN
Oktober 2021

Cevea dokumenterede med analysen, at danskere ansat med 
såkaldte 0-timers-kontrakter ikke nyder den samme sikkerhed 
og de samme rettigheder, som almindelige lønmodtagere. Af 
den grund er disse personer langt mere sårbare i krisetider. 
Således viste en spørgeskemaundersøgelse, at denne gruppe 
også blev ramt langt hårdere af corona-krisen.

Blandt ansatte med 0-timers-kontrakter har 23 pct. oplevet at 
blive sat ned i tid og dermed mistet en del af deres indkomst 
under corona-krisen. Omvendt er det kun er sket for 2 pct. af de 
almindelige lønmodtagere. Langt flere med 0-timers-konktrakter 
har også oplevet at blive hjemsendt uden løn under corona-krisen.
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Denne undersøgelse viser, at det i høj grad var, hvad der skete under corona-krisen. Mange 0-timers-
ansatte oplevede at blive sat ned i tid i løbet af krisen. 

Respondenterne i undersøgelsen er blevet spurgt, om de siden nedlukningen af Danmark den 11. 
marts 2020 har oplevet at blive sat ned i tid. Hertil angiver hele 23 pct. af dem, der var ansat på en 0-
timers kontrakt før krisen, at de er blevet sat ned i tid, jf. figur 1 (konfidensintervaller fremgår af tabel 
A i appendiks). 

Blandt de almindelige lønmodtagere har kun 2 pct. oplevet at blive sat ned i tid i løbet af corona-
krisen. Risikoen for at blive sat ned i tid har altså været ca. 10 gange så stor, hvis man er ansat på en 
0-timers-kontrakt, og forskellen er statistisk meget sikker (p<0,001). 

Ser man alene på dem, der havde arbejdet som deres primære beskæftigelse, er billedet det samme, 
idet langt flere med 0-timers-kontrakter (29 pct.) er blevet sat ned i tid sammenlignet med de almin-
delige lønmodtagere (1 pct.). Igen er forskellen altså meget markant og statistisk robust (p<0,001). 

Figur 1. Andel der er blevet sat ned i tid i løbet af corona-krisen 

 

Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Jeg er blevet sat ned i tid / har fået færre timer” på spørgsmålet: ”Har du op-
levet nogen af følgende konsekvenser af corona-krisen siden nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020?” blandt hhv. 
alle beskæftigede (A) og blandt dem, der har arbejdet som primær beskæftigelse (B). Forskellene er signifikante i både A 
og B (p<0,001). 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 

FLERE 0-TIMERS-ANSATTE BLEV SENDT HJEM UDEN LØN 

Nedlukningen af Danmark i marts 2020 medførte, at en del danskere i en kortere eller længere peri-
ode blev hjemsendt uden at kunne arbejde hjemmefra. Langt de fleste fik løn under hjemsendelsen, 
blandt andet på grund af de trepartsaftaler, der blev indgået om en lønkompensationsordning. Det 
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Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Jeg er blevet sat ned i tid / har fået færre timer” på spørgsmålet: ”Har 
du oplevet nogen af følgende konsekvenser af corona-krisen siden nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020?” 
blandt hhv. alle beskæftigede (A) og blandt dem, der har arbejdet som primær beskæftigelse (B). Forskellene er 
signifikante i både A og B (p<0,001).

Figur 10: Andel der er blevet sat ned i tid i løbet af corona-krisen

Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON.
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Figur 2. Andel der er blevet hjemsendt med og uden løn i løbet af corona-krisen 

Noter:  
Figuren viser andelen, der har svaret ”Jeg er blevet hjemsendt med løn (gælder ikke hjemmearbejde)” og ”Jeg er blevet 
hjemsendt uden løn” på spørgsmålet: ”Har du oplevet nogen af følgende konsekvenser af corona-krisen siden nedluknin-
gen af Danmark den 11. marts 2020?” blandt hhv. alle beskæftigede (A) og blandt dem, der har arbejdet som primær be-
skæftigelse (B).  
Forskellen mellem 0-timers-ansatte og almindelige lønmodtagere er signifikant ved både hjemsendelse med løn (hhv. 
p=0,02 og p=0,04 i A og B) og ved hjemsendelse uden løn (p<0,001 i både A og B).  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 

Mange ansatte med 0-timers-kontrakter står i en særlig vanskelig situation, hvis de hjemsendes uden 
løn. Det skyldes især, at mange ikke er medlem af en a-kasse og derfor ikke har ret til dagpenge. 
Desuden kan det, selvom man er medlem af en a-kasse, være sværere at optjene ret til dagpenge, 
hvis man har en lav og ustabil indkomst.10 I undersøgelsen er det således kun 54 pct. af de 0-timers-
ansatte, der angiver, at de ville være berettigede til dagpenge, hvis de mistede deres job. Til sam-
menligning har markant flere (86 pct.) af de almindelige lønmodtagere svaret det samme (p<0,001).11 

Samlet set har corona-krisen altså haft store konsekvenser for mange af de 0-timers-ansatte, og de 
er økonomisk blevet ramt langt hårdere end almindelige lønmodtagere. Næsten hver tredje (31 pct.) 
med en 0-timers-kontrakt har oplevet enten at blive sat ned i tid eller at blive hjemsendt uden løn, 
mens det samme kun gælder for 3 pct. af de almindelige lønmodtagere. Der har altså været langt 

                                                             
10 Der er et indkomstkrav på 243.996 kr. for fuldtidsforsikrede og 162.660 kr. for deltidsforsikrede, hvor man 
maksimalt kan medregne 1/12 af beløbet pr. måned, jf. https://www.retsinformation.dk/eli/rets-
info/2018/10088. Se også Danske A-kassers Evaluering af dagpengereformen fra juni 2021. 
11 Andelene er beregnet ud fra beskæftigelse mv. i 2021, da respondenterne ikke er blevet spurgt til deres 
dagpengeret før corona-krisen. Respondenter, der har svaret ”ved ikke” er udeladt i disse beregninger. Kun 
respondenter, som har svaret, at de har ret til dagpenge, og samtidig har svaret, at de er medlem af en a-
kasse, tæller med som dagpengeberettigede. 
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Figur 11: Andel der er blevet hjemsendt med og uden løn i løbet af corona-krisen

Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Jeg er blevet hjemsendt med løn (gælder ikke hjemmearbejde)” og ”Jeg er 
blevet hjemsendt uden løn” på spørgsmålet: ”Har du oplevet nogen af følgende konsekvenser af corona-krisen siden 
nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020?” blandt hhv. alle beskæftigede (A) og blandt dem, der har arbejdet 
som primær beskæftigelse (B). Forskellen mellem 0-timers-ansatte og almindelige lønmodtagere er signifikant ved 
både hjemsendelse med løn (hhv. p=0,02 og p=0,04 i A og B) og ved hjemsendelse uden løn (p<0,001 i både A og B).

Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON.
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KOMMUNER MED FLEST UDDANNEDE  
LÆRERE I FOLKESKOLEN ER BEDST  
TIL AT LØFTE ELEVERNE FAGLIGT
November 2021

I november 2021 belyste Cevea betydningen af, at undervis-
ningen i de danske folkeskoler varetages af uddannede lærere 
frem for af vikarer, som ikke har de relevante uddannelsesmæs-
sige forudsætninger.  Baggrunden var den aktuelle situation med 
mangel på lærere på landets folkeskoler, hvor knapt hver femte 
person på lærerværelset ikke har en læreruddannelse.

Her belyste vi sammenhængen mellem lærerdækningen og 
skolernes sociale løfteevne – altså hvordan eleverne klarer sig 
til eksamen, når der tages højde for deres sociale baggrund. 
Analysen viste store forskelle i kommunernes løfteevne.  
 
 

Derudover fremgik det af resultaterne, at jo større en andel af de 
kommunale lærerstillinger, der er besat af uddannede lærere, jo 
bedre klarer eleverne sig ved afgangseksamenerne  – også når 
der er taget højde for elevernes sociale baggrund.

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra uddannelsesstatistik.dk 

Figur 12: Danmarkskort over kommunernes løfteevneFigur 12: Danmarkskort over kommunernes løfteevne

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra uddannelsesstatistik.dk 
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ELEVERNE BETALER PRISEN FOR MANGLEN PÅ UDDANNEDE LÆRERE 

Op mod hver tiende elev består ikke folkeskolens afgangsprøve i dansk eller matematik.8 Og nogle 
samfundsgrupper er overrepræsenterede i denne statistik. Det gælder for eksempel indvandrere, 
efterkommere fra ikke-vestlige lande og børn af ufaglærte forældre.9 Der er dermed en social 
skævhed i, hvem der tabes fagligt i folkeskolen. Ud over karakteristika på individniveau, kan 
kommunale forhold såsom andelen af uddannede lærere i lærerstillinger ligeledes spille ind på, hvor 
godt eleverne klarer sig fagligt.  

Kommuner med høj lærerdækning er bedst til at løfte deres elever fagligt. På tværs af landets 
kommuner er der en sammenhæng mellem lærerdækning og kommunens løfteevne – se model 1 i 
bilag 1.10 Figur 2 viser sammenhængen mellem kommunernes lærerdækning og deres løfteevne. 
Her ses en klar positiv sammenhæng, hvor kommuner med høj andel uddannede lærere har høj 
løfteevne, mens kommuner med lavere andel uddannede lærere halter bagefter målt på løfteevne. 
Manglen på uddannede lærere udgør et større problem end som så, og det er eleverne, der betaler 
prisen for den manglende lærerdækning: De får dårligere faglige forudsætninger. 

Figur 2. Sammenhæng mellem kommunernes lærerdækning og løfteevne 

 
Note: Datagrundlaget består af 93 kommuner med data for løfteevne og lærerdækning. Kilde: Egne beregninger baseret 
på data fra uddannelsesstatistik.dk og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2021): ”18 procent af lærerne har ikke en 
læreruddannelse”.  
 

                                                                    
8 Dansk Industri (2021): ”Alt for mange elever består ikke dansk og matematik”.  
9 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2018): “Hver sjette elev opnår ikke 2 i dansk og matematik i 9. klasse” og 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2016): ” Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen” 
10 Sammenhængen er robust ved ekskludering af outliers og ved løfteevne målt på gennemsnit for alle lovbundne prøver. 
Se model 2 og 3 i bilag 1.  
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Figur 13: Sammenhæng mellem kommunernes lærerdækning og løfteevne

Note: Datagrundlaget består af 93 kommuner med data for løfteevne og lærerdækning.

Kilde: Egne beregninger baseret på data fra uddannelsesstatistik.dk og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2021): ”18 
procent af lærerne har ikke en læreruddannelse”.

0-TIMERS-ANSATTE HAR MARKANT  
DÅRLIGERE RETTIGHEDER END  
ALMINDELIGE LØNMODTAGERE
November 2021

I november 2021 udarbejdede Cevea en undersøgelse, som 
viste, at ansatte på såkaldte 0-timers-kontrakter er markant 
ringere stillet, hvad angår rettigheder end almindelige lønmod-
tagere. Undersøgelsen viste, at ansatte med 0-timers-kontrakter 
har langt dårligere rettigheder ved sygdom, væsentligt dårligere 
barselsrettigheder og ringere stillet i tilfælde af arbejdsløshed. 
Derudover kan der konstateres en større utilfredshed med 
rettighederne blandt 0-timers-ansatte end blandt almindelige 
lønmodtagere.
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Figur 1. Andel med ret til fuld løn eller sygedagpenge under sygdom (pct.) 

 
Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Jeg har ret til at holde fri og få fuld løn under sygdom” og ”Jeg har ret til at holde 
fri og få sygedagpenge under sygdom” på spørgsmålet: ”Hvis du er syg på en arbejdsdag, har du så ret til at holde fri med 
fuld løn eller sygedagpenge?”. ’Ved ikke’-svar er ikke inkluderet. Der er signifikant forskel (p<0,001) mellem 0-timers-ansatte 
og almindelige lønmodtagere i både andelen med ret til fuld løn og andelen med ret til løn eller dagpenge. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 

FÆRRE 0-TIMERS-ANSATTE HAR RET TIL LØN UNDER BARSELSORLOV 

Retten til løn eller barselsdagpenge under barsels- og forældreorlov har også stor betydning for 
mange beskæftigede. Langt størstedelen af danskerne får mindst ét barn i løbet af deres liv,14 og de 
vil derfor en eller flere gange i deres arbejdsliv skulle på barsels- eller forældreorlov i en periode. 

Analysen viser, at de 0-timers-ansatte også på dette område er stillet dårligere end almindelige løn-
modtagere, jf. figur 2. Respondenterne i undersøgelsen er blevet spurgt, hvorvidt de ville have ret til 
at gå på barsels- eller forældreorlov med løn eller barselsdagpenge. 

Mange danskere har via deres overenskomst eller ansættelseskontrakt ret til enten fuld eller delvis 
løn under deres orlov. Blandt de almindelige lønmodtagere angiver 82 pct., at de har ret til løn under 
barsel, mens det kun gælder 45 pct. af de ansatte på 0-timers-kontrakter.15 Der er altså en markant 
forskel, som også er statistisk robust (p<0,001).  

Den store forskel kan skyldes, at flere almindelige lønmodtagere er ansat som funktionærer. Kvinde-
lige funktionærer har nemlig ifølge loven krav på mindst halvdelen af deres løn i de første 14 uger af 

                                                                    
14 Ifølge Danmarks Statistiks tal fra 2020 har ca. 88 pct. af danske kvinder fået mindst et barn inden de fylder 50 år, mens 
andelen er ca. 80 pct. for mænd, se Befolkningens udvikling 2019, s. 27 
15 Herunder har 18 pct. angivet, at de har ret til fuld løn, mens 27 pct. har angivet, at de har ret til delvis løn. 
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Figur 14: Andel med ret til fuld løn eller sygedagpenge under sygdom (pct.)

Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Jeg 
har ret til at holde fri og få fuld løn under sygdom” 
og ”Jeg har ret til at holde fri og få sygedagpenge 
under sygdom” på spørgsmålet: ”Hvis du er syg på 
en arbejdsdag, har du så ret til at holde fri med fuld 
løn eller sygedagpenge?”. ’Ved ikke’-svar er ikke 
inkluderet. Der er signifikant forskel (p<0,001) mel-
lem 0-timers-ansatte og almindelige lønmodtagere 
i både andelen med ret til fuld løn og andelen med 
ret til løn eller dagpenge. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
surveydata fra MEGAFON. 
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3. 86 pct. af de almindelige lønmodtagere angiver at have ret til dagpenge, mens det kun gælder for 
54 pct. af de 0-timers-ansatte. 

Den primære forklaring på denne forskel er, at mange på 0-timers-kontrakter ikke er medlem af en a-
kasse. Blandt almindelige lønmodtagere er 88 pct. medlem af en a-kasse, mens det kun gælder 59 
pct. af de 0-timers-ansatte.20 Dertil kommer, at det typisk er sværere for 0-timers-ansatte at opfylde 
indkomst- og beskæftigelseskravene og opnå ret til dagpenge, selv hvis de er medlem af en a-kasse. 
Optjeningskravene kan i sig selv være en grund til, at relativt mange 0-timers-ansatte har valgt ikke at 
melde sig ind i en a-kasse. 

Figur 3. Andel med ret til dagpenge, hvis de blev ledige i morgen (pct.) 

 

Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Ja” på spørgsmålet: ”Ville du have ret til at få dagpenge, hvis du mistede dit job i 
morgen?” og ”Ja” til spørgsmålet ”Er du medlem af en a-kasse?”  Respondenter, der har angivet, at de ikke er a-kasse-med-
lemmer, er defineret som ikke-dagpenge-berettigede, også selvom de har svaret ”Ja” eller ”Ved ikke”. Øvrige ’ved ikke’-svar 
er ikke inkluderet. Forskellen mellem 0-timers-ansatte og almindelige lønmodtagere er højsignifikant (p<0,001).  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 

 

  

                                                                    
20 Andelen af a-kasse-medlemmer er beregnet på baggrund af samme respondenter som i figur 3, dvs. eksklusiv dem, der 
har svaret ”Ved ikke” på spørgsmålet om retten til dagpenge. 
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Note: Figuren viser andelen, der har svaret ”Ja” på 
spørgsmålet: ”Ville du have ret til at få dagpenge, 
hvis du mistede dit job i morgen?” og ”Ja” til spørg-
smålet ”Er du medlem af en a-kasse?” Respondent-
er, der har angivet, at de ikke er a-kasse-medlemmer, 
er defineret som ikke-dagpenge-berettigede, også 
selvom de har svaret ”Ja” eller ”Ved ikke”. Øvrige 
’ved ikke’-svar er ikke inkluderet. Forskellen mellem 
0-timers-ansatte og almindelige lønmodtagere er 
højsignifikant (p<0,001).penge.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
surveydata fra MEGAFON. 

Figur 16: Andel med ret til dagpenge, hvis de blev ledige i morgen (pct.)

Note: Figuren viser andelen, der har svaret hhv. ”Jeg 
ville have ret til at gå på orlov med fuld løn” eller 
”Jeg ville have ret til at gå på orlov med delvis løn” 
og ”Jeg ville have ret til at gå på orlov med barsels-
dagpenge” på spørgsmålet: ”Hvis du ønskede at 
komme på barselsorlov eller forældreorlov, ville du 
så have ret til at gå på orlov enten uden løn, med 
delvis løn, med fuld løn eller med barselsdag-
penge?”. ’Ved ikke’-svar er ikke inkluderet. Der er en 
signifikant forskel (p<0,001) mellem 0-timers-ansatte 
og almindelige lønmodtagere i både andelen med ret til 
løn og andelen med ret til løn eller barselsdagpenge.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
surveydata fra MEGAFON. 

Figur 15: Andel med ret til løn eller dagpenge under barsels- eller forældreorlov (pct.)Figur 15: Andel med ret til løn eller dagpenge under barsels- eller forældreorlov (pct.) 

Note: Figuren viser andelen, der har svaret hhv. ”Jeg ville have ret til at gå på orlov med fuld løn” eller ”Jeg ville have ret 
til at gå på orlov med delvis løn” og ”Jeg ville have ret til at gå på orlov med barselsdagpenge” på spørgsmålet: ”Hvis 
du ønskede at komme på barselsorlov eller forældreorlov, ville du så have ret til at gå på orlov enten uden løn, med 
delvis løn, med fuld løn eller med barselsdagpenge?”. ’Ved ikke’-svar er ikke inkluderet. Der er en signifikant forskel 
(p<0,001) mellem 0-timers-ansatte og almindelige lønmodtagere i både andelen med ret til løn og andelen med ret 
til løn eller barselsdagpenge. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra MEGAFON. 
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TOPSKATTEN BETALES AF LEDERE OG AKADE-
MIKERE – IKKE AF UFAGLÆRTE OG FAGLÆRTE
December 2021

Topskatten bidrager til velfærd og lighed efter et princippet om, 
at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Cepos 
og De Konservative hævder, at topskatten rammer for mange 
’almindelige mennesker’, men en analyse fra Cevea viste i 
december 2021, at dette er forkert.

Analysen påviste, at ledere og lønmodtagere på højeste niveau 
uden sammenligning har de højeste andele topskattebetalere.  
De betalere mere i topskat, og deres bidrag til det samlede 
topskatteprovenu er større end alle andre gruppers til sammen. 
Topskatten rammer således fair, og grænsen for betaling af 
topskat bør derfor ikke sættes op.

Aldrig har så få betalt topskat som nu. Så set i lyset af de seneste 
årtiers voksende ulighed kunne man endda overveje at sænke 
grænsen for, hvornår man skal betale topskat.
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TOPSKATTEYDERE SKAL ISÆR FINDES BLANDT LEDERE OG LØNMODTAGERE PÅ HØJESTE NIVEAU 
 
Der er store forskelle på andelen af topskatteydere på tværs af grupper. 60 pct. af lederne og 35 
pct. af lønmodtagere på højeste niveau – typisk akademikere - betaler topskat. Det samme gør sig 
gældende for 12 pct. af lønmodtagere på mellemniveau, 4 pct. af faglærte, 2 pct. af ufaglærte og 5 
pct. af selvstændige. Andelen blandt pensionister er 2 pct., se figur 1. 
 
For lønmodtagere på mellemniveau bemærkes det, at gruppen består af både velfærdsprofessioner 
– såsom lærere, pædagoger, sygeplejersker og jordemødre – og ansatte inden for IT, 
kommunikation, salg og økonomi. Gruppen favner dermed bredt, og der er store forskelle på 
andelen af topskatteydere mellem disse to grupper. Af de beskæftigede inden for 
velfærdsprofessionerne betaler 5 pct. topskat, mens det gælder for hele 21 pct. af beskæftigede 
inden for IT, kommunikation, salg og økonomi.6  
 
Figur 1. Andel topskatteydere i 2022 

Kilde: Skatteministeriet (22. november 2021). SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 51 og egne beregninger 
 
Andelen af faglærte og ufaglærte, som betaler topskat, er altså betydeligt mindre end andelen 
blandt ledere og akademikere. Det fremgår ikke tydeligt af Cepos’ måde at opgøre tallene på. 
 
  

 
6 Vi har kategoriseret enkelte grupper anderledes end i Danmarks Statistiks SOCIO13, se metode. Det ændrer 
dog ikke substantielt ved resultaterne, se bilag 1. 

Figur 17: Andel topskatteydere i 2022

Kilde: Skatteministeriet (22. november 2021). SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 51 og egne beregninger
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FAGLÆRTE BETALER MEGET LIDT I TOPSKAT 
 
Topskattebyrden for faglærte er ikke så stor, som Cepos får det til at se ud. Én ting er, at andelen 
der betaler topskat, er lille. Noget andet er, at faglærte i gennemsnit betaler et relativt lavt beløb i 
topskat.  
 
Fordeles topskatten, som hver gruppe betaler, ud på alle personer i gruppen, ses det, at topskatten 
rammer efter hensigten. Ledere, som har de højeste lønninger, betaler i gennemsnit 45.540 kr. i 
topskat, lønmodtagere på højeste niveau 12.095 kr., lønmodtagere på mellemniveau 3.665 kr.7 og 
selvstændige 2.595 kr. Helt i bund sammen med pensionister ligger ufaglærte på 990 kr. og 
ufaglærte på 338 kr., se figur 2. 
 
Figur 2. Gennemsnitlig topskattebetaling per person i 2022, kr. 

 
Kilde: Skatteministeriet (22. november 2021). SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 51 og egne beregninger 
 
Så ja, der er faglærte og ufaglærte, som betaler topskat, men det er en meget lille andel af gruppen, 
og deres gennemsnitlige betaling er lav. 
 
  

 
7 Der er store interne forskelle i topskattebetalingen inden for gruppen af lønmodtagere på mellemniveau: 
Beskæftigede inden for velfærdsprofessionerne lærere, pædagoger, sygeplejersker og jordemødre betaler i 
gennemsnit 792 kr., mens beskæftigede inden for IT, kommunikation, salg og økonomi betaler 6.876 kr. 

Figur 18: Gennemsnitlig topskattebetaling per person i 2022, kr.

Kilde: Skatteministeriet (22. november 2021). SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 51 og egne beregninger

FORUDSÆTNINGERNE FOR  
UDLICITERING HALTER
December 2021

I december 2021 udarbejdede Cevea en rapport om kommu-
nernes arbejde med udbud og udlicitering af serviceopgaver. 
Ifølge fortalerne for konkurrenceudsættelse vil udlicitering af 
offentlige serviceopgaver føre til bedre og billigere opgaveløs-
ning. Imidlertid er der nogle forudsætninger, som skal gøre sig 
gældende, for at en sådan forbedring kan finde sted.

Disse er: (1) at opgaven kan specificeres klart og entydigt, (2) at 
der er effektiv konkurrence blandt flere tilbudsgivere, og (3) at 
kontraktgiver/bestilleren kontrollerer, at opgaven leveres til den 

aftalte pris og kvalitet, dvs. at der er effektiv kontraktstyring og 
sanktionering, hvis kontrakten misligholdes.

Med rapporten ønskede man at undersøge i hvilket omfang 
de tre centrale forudsætninger for velfungerende udlicite-
ring er til stede i de danske kommuners praksis med udbud 
og udlicitering af serviceopgaver, og hermed at foretage en 
kritisk test af rationalet bag udlicitering på teoriens egne 
præmisser. Rapportens datagrundlag bestod af interviews 
med centralt placerede nøglepersoner på  

udliciteringsområdet i de danske kommuner, typisk indkøbs- 
og udbudschefer, udbudsjurister eller -konsulenter.

Rapporten viste, at de centrale forudsætninger for velfungerende 
udlicitering i praksis kun er opfyldt i meget begrænset omfang i 
kommunernes arbejde med udbud og udlicitering af serviceop-
gaver. Konklusionen var således, at de teoretiske gevinster ved 
udlicitering af serviceopgaver generelt ikke eksisterer eller ikke er 
realiserbare i virkeligheden.5 

   

 

Cevea     |     Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v.     I     1620 København V     |     Tlf. 33126800     |     cevea@ce-
vea.dk  

Figur A. Den samlede forudsætningsopfyldelse 

 

Note: Tallene summerer ikke til 100 pga. afrunding. 

Hvad angår de specifikke forudsætninger, viser resultaterne i analysens andet hovedafsnit, at knap 
hver femte kommune opfylder forudsætningen om klar specifikation af opgaven (19 pct.), godt hver 
tredje (35 pct.) opfylder forudsætningen om effektiv konkurrence, mens kun 3 pct. opfylder forud-
sætningen om kontraktstyring. Det antyder, at udfordringerne er klart størst, når det kommer til at 
kontrollere og sikre, at de private leverandører opfylder bestemmelserne for opgaveløsningen efter 
kontraktindgåelse. Derefter kommer arbejdet med at udarbejde en klar og præcis beskrivelse af kra-
vene til opgavens indhold, omfang og kvalitet. Fire ud af fem kommuner oplever dette som en udfor-
dring. Nødvendigheden af at sikre en effektiv konkurrence om opgaven volder umiddelbart færrest 
vanskeligheder, selv om to ud af tre kommuner også er udfordret på dette område. Nedenfor gen-
nemgås resultaterne specifikt for de enkelte forudsætninger, sådan som de fremgår af analysens før-
ste hovedafsnit. 

Specifikation af opgaven  
Opfyldelsen af denne forudsætning afgøres på baggrund af tre indikatorer: a) hvorvidt kravene til op-
gaven udformes klart og præcist; b) om opgavespecifikationen efterfølgende viser sig at være util-
strækkelig; og c) i hvilket omfang en kontrakt udvides til at omfatte flere ydelser end specificeret i 
kontrakten. 
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Figur 19: Den samlede forudsætningsopfyldelse
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CEVEAS UDDANNELSER I 2021
FAGLIG INFLUENCER

Hvordan styrker vi de faglige fortællinger på internettet? 
Hvordan laver du gode digitale kampagner og får dine følgere 
med? Faglig influencer er en digital meningsdanneruddannelse, 
hvor målet er at flytte holdninger og skabe handling online. 
Deltagerne lærer at bruge video og billedteknik, fortælle deres 
egne historier fra deres arbejdsliv og styrke den faglige stolthed 
på digitale platforme som Facebook, TikTok, Instagram, osv.

KOOPERATIV MENINGSDANNER

Vi befinder os i en tid, hvor økonomisk og social bæredygtighed 
er på alles læber. Kooperationen og Cevea har i fællesskab skabt 
en spændende uddannelse, som klæder deltagerne på til at 
tale den kooperative og socialøkonomiske sag i den offentlige 
debat. Målet er at sikre, at stærke fortællinger fra det kooperative 
og socialøkonomiske Danmark bliver en del af den offentlige 
debat, ikke mindst ift. fremtidens arbejdsmarked og erhvervsliv.

3F TRANSPORT TALENTUDDANNELSE

Over tre år uddanner og udvikler Cevea 20 faglige talenter fra 
transportbranchen. Uddannelsen indeholder både en politisk 
grunduddannelse der giver deltagerne viden om det politiske 
system, lovprocesserne, det faglige forhandlingssystem, vores 
kollektive arbejdsmarkedsmodel, EU-systemets påvirkning 
af arbejdsmarkedspolitikken og 3F-medlemmernes politiske 
bekymringer, levevilkår og prioriteringer. Den anden del handler 
om at styrke deltagerne kompetencer som meningsdannere 
og fagligt aktive. Vi lærer dem at tage ordet, tage lederskab 
og opbygge stærke fortællinger fra deres eget arbejdsliv. Og 
endelig så har uddannelsen et OK23 spor, hvor vi sætter fokus 
på den kommende transportoverenskomst. 

DET PROGRESSIVE AKADEMI

Det Progressive Akademi er et samarbejde mellem Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd og Tænketanken Cevea. Vi optager 
hvert år 25 unge studerende fra samfundsfaglige bachelor og 
kandidatuddannelser. Med hjælp fra eksperter, oplægsholdere, 
politikere og debattører diskuterer vi nogle af de større politiske 
og økonomiske samfundsudfordringer som Danmark står overfor 
og udvikler løsningsforslag til fremtidens progressive politik.

MASTERCLASS:  
VISIONER OG VEJE TIL VELFÆRD

Temaet for dette års masterclass var visioner og veje til velfærd. 
Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer i deres job 
eller tillidshverv udvikler vi ny politik og arbejder med konkrete 
modeller og værktøjer, der ruster deltagerne i den velfærdspoli-
tiske debat og som effektiv interessevaretager i den politiske kamp 
for bedre velfærd. På Ceveas masterclass i 2021 diskuterer vi alle 
de svære spørgsmål og store udfordringer. Vi tryktester argu-
menterne for og imod velfærd og udvikler progressive løsninger 
på velfærdssamfundets udfordringer. På Masterclassen bidrager 
bl.a. eksterne oplægsholdere som overvismand og professor 
Carl-Johan Dalgaard, tidl. Venstre-minister Bertel Haarder, professor 
Lotte Bøgh Andersen, og adm. direktør i PensionDanmark, Torben 
Möger Pedersen.
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CEVEAS AKTIVITETER 
I 2021
ULIGHEDENS TOPMØDE

Ulighed og andengenerationsreformer var temaet for dette års 
Ulighedens Topmøde. I dag kan regnemaskinerne i finansmi-
nisteriet sige meget lidt om effekten af at forbedre velfærden, 
mens de flittigt bruges til at forudsige gevinster af fx skattelet-
telser eller lavere offentlige ydelser. Det er skævt, og fortsætter 
det sådan, vil det øge uligheden og den sociale utryghed i 
samfundet. På topmødet satte vi derfor fokus på regnemodel-
lernes blinde vinkler og fandt nye reformveje til øget beskæfti-
gelse og vækst, bedre velfærd og mindre ulighed. Det handlede 
om uddannelse og kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, 
om investeringer i velfærd, og om at styrke samspillet mellem 
det offentlige og erhvervslivet. Vi havde overvismanden Carl-
Johan Dalsgaard, FH’s formand Lizette Risgaard, professor 
i økonomi Nina Smith, professor ved VIVE Jakob Kellberg, 
formand for BUPL Elisa Rimpler og mange flere på scenen. 

BOLIGKONFERENCE

Over hele den vestlige verden har urbanisering ført til stigende 
boligpriser og et pres på byernes sociale mangfoldighed. Groft 
sagt er lavindkomstgrupperne rykket ud, og de velhavende er 
rykket ind. Udviklingen har allerede ramt byer som London, 
Stockholm og Paris, men også i Danmark bliver det sværere at bo 
i. Hvad kan vi stille op? Og hvordan kan politikere, ejendomsudvik-
lere, investorer og civilsamfund lægge en fælles strategi for den 
blandede by? Det var temaet for dette års boligkonference, hvor vi 
i samarbejde med Danmarks Almene Boliger, AkademikerPenison, 
AKF Holding A/S og Andelsboligforeningen satte spørgsmålet om 
byudvikling, boligpriser og ulighed på boligmarkedet til debat. 
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DET HAR VÆRET 
ANGST-PROVOKERENDE 
AT SKULLE STILLE SIG  
OP PÅ ØLKASSEN
Bjørn Østergaard Pedersen er 38 år og arbejder som lastbilchauffør for BTB Olie 
A/S. Hans arbejde består i at levere brændstof til tankstationer på hele Sjælland.
Han har deltaget i talentprogrammet for 3F’s transportgruppe, som er blevet til i 
et samarbejde mellem 3F’s transportgruppe og Cevea. 

Formålet med forløbet er at gøre deltagerne i stand til både 
at være markante stemmer i den offentlige debat samt være 
betydningsfulde aktører i det faglige arbejde. Dette sker 
ved dels at styrke deltagernes viden om politiske og faglige 
emner; dels ved at klæde dem på til at gøre sig gældende i 
den offentlige debat ved at gøre dem fortrolige med værktøjer, 
som er brugbare, når det kommer til at gøre sig gældende i 
den offentlige debat.  Der er tale om et længerevarende talent-
program, som forløber over en periode på 2,5 år frem mod de 
overenskomstforhandlinger, som skal finde sted i 2023. 

Det er først og fremmest indignationen både på det faglige 
såvel som det samfundsmæssige og politiske plan, der 
har været den motiverende faktor for, at Bjørn Østergaard 
Pedersen har valgt at deltage i forløbet. Imidlertid var der 
indledningsvist nogle barrierer, der skulle overskrides:

”Det har været angst-provokerende at skulle stille sig op på 
ølkassen så at sige. Og det gælder både, når det kommer 
til det med at deltage i den offentlige debat og så det, der 
drejer sig om det mere jordnære på arbejdspladsen, hvor det 
er mødet mellem medarbejderne og arbejdsgiveren, der er i 
centrum.”, siger Bjørn.

Ikke desto mindre er der hos Bjørn ikke skyggen af tvivl om, 
at han ved at se denne angst i øjnene og overkomme den 
bidrog til at frigive et kæmpe potentiale, og at det dermed var 
besværet værd. 

Den viden og de færdigheder, som programmet har budt 
på, har ifølge Bjørn været relevante både på det jævne eller 
lavpraktiske plan i mødet mellem medarbejdere og arbejds-
giver – også når det foregår på det mere overordnede niveau, 
hvor den offentlige debat udspiller sig.

En del af kurset er et OK23-forløb, hvor fokus er på de 
kommende overenskomstforhandlinger og de krav, 3F Trans-
port agter at møde op med, når den nye overenskomst skal 
forhandles på plads. I denne forbindelse er det navnlig arbejds-
miljøet, som ligger Bjørn på sinde. Det er ifølge Bjørn essentielt, 
at der er et stærkt sammenhold medarbejderne imellem, og at 
man bakker op om de tillidsvalgte:

”Hvis man hjælper hinanden, står sammen og kæmper en 
fælles kamp, så bliver ens arbejdsplads et bedre sted.”

Da Bjørn bliver spurgt, om talentprogrammet er noget, han vil 
anbefale, lyder svaret:

”Ja, det vil jeg helt klart. Udover den solide indføring man 
får i politik og samfundsforhold og den slags, får man også 
en masse værktøjer, som er nyttige både i forbindelse med 
det at formidle sine oplevelser og sprede budskabet. Vi har 
både arbejdet med at skrive blogindlæg og med sociale 
medier, og hvordan man bruger dem til at komme igennem 
med sit budskab.”

”Det at sætte sit præg på den offentlige debat har en 
kæmpe stor værdi. Især når det ovenikøbet så at sige tager 
udgangspunkt i den virkelige verden – at det ikke kun er 
de kolde hænder, der kommer til orde, men at det også er 
vores virkelighed, der bliver præsenteret”
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