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Leder

Social ulighed over livsforløbet 

Hvordan spiller den sociale baggrund i vores opvækstmiljø ind på vores chancer 

for at klare os godt i voksenlivet? En ny undersøgelse viser bl.a., at det har stor 

betydning, om familien har kunnet skabe trygge og stabile rammer for børnenes 

opvækst.

Portræt af en befolkning

Der er blevet færre danskere med meget svært belastende levekår siden den 

første levekårsundersøgelse for 25 år siden. Men en forløbsundersøgelse er 

svær at tolke, fordi samfundet ændrer sig.

Fra arbejdsmarkedspolitik til beskæftigelsespolitik 

– et skifte i form eller indhold?

Begrebet beskæftigelsespolitik har vundet frem de sidste år, og vi har fået 

et Beskæftigelsesministerium. Men er det noget andet og mere end det der 

traditionelt har heddet arbejdsmarkedspolitik? Og er der brug for en ny politik 

på området?

Mænds og kvinders tidsanvendelse: Ligestilling eller specialisering?

Der er stadig markante forskelle på, hvordan kvinder og mænd bruger deres tid. 

Mænd bruger mere tid på erhvervsarbejde end kvinder. Og forskellen bliver

større, når der kommer børn i familien. Men samtidig er opgaverne fordelt mere 

ligeligt i danske familier end i andre europæiske lande

Lyttemødet – en vej til feedback i kommunerne

Mødet mellem forældre til handicappede børn og det sociale system fungerer 

ikke altid problemfrit. Hvilke værktøjer skal der til for, at forældrene kan formulere 

deres kritik og få den afleveret til forvaltningen, og forvaltningen kan tage imod 

kritikken og bruge den som et led i en organisationsudvikling

Menneskelige ressourcer i arbejdslivet

Hvilke konsekvenser har de nye former for organisering af arbejdet for dansker-

nes arbejdsliv? En række forskere har i en ny artikelsamling fremlagt væsentlige 

resultater fra deres projekter i perioden 1997-2002.
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Kan samfundsvidenskabel ig forskning 

være far l ig og skadel ig?

Forskningens opgave er at skabe viden 

– heraf ordet ‘videnskab’. Det skal ske 

på et grundlag, der gør det muligt for 

brugerne af denne viden at kontrollere de 

forudsætninger og antagelser, der ligger 

bag forskningsresultaterne. God forskning 

er kendetegnet ved ikke at stikke noget 

under stolen, men at lægge såvel det 

grundlag, som forskningsresultaterne er 

skabt på, som alle resultaterne åbent frem 

for alle. Forskningsresultater fra offentligt 

finansieret forskning er og bør være et 

offentligt gode som alle kan gøre fri og 

ligelig brug af.

Derfor offentliggør Socialforsk-

ningsinstituttet resultaterne fra sin forsk-

ning og fra de udredninger og evalueringer 

instituttet gennemfører. Det betyder, at 

de gøres tilgængelige for alle – uanset 

hvem der har taget initiativ til og betalt for 

undersøgelserne.

I løbet af i år har der i medierne 

været en debat om dele af instituttets 

forskningsindsats og forskningsresultater. 

Det gælder bl.a. en debat om instituttets 

forskning i ‘social arv’ og om instituttets 

formidlingsrapport “Mange veje til integra-

tion”, som blev anklaget for at anbefale 

ghettoer. Debatten om social arv hand-

lede bl.a. om, hvorvidt instituttet overdrev 

betydningen af de sociale belastninger 

hos risikobørn, og om dette kunne sænke 

ambitionsniveauet hos socialarbejderne, 

og dermed kunne risikere at have en 

negativ effekt på indsatsen over for disse 

børn.

Af debatterne fremgik, at institut-

tets forskningsresultater kunne være både 

farlige og skadelige. Bekymringen gik ikke 

så meget på instituttets resultater i sig 

selv, men var en bekymring for den måde 

andre kunne anvende, forstå eller fortolke 

instituttets forskningsresultater på. 

Det er et klassisk problem, at viden 

både kan bruges og misbruges. Det bed-

ste man kan gøre for at modvirke misbrug 

er at lægge sine resultater åbent frem for 

alle. Det gør instituttet altid – også i de 

konkrete sager.

Det er ligeledes et klassisk pro-

blem, at viden kan forstås og misforstås. 

Det er en klar udfordring for enhver forsker 

– og for et anvendelsesorienteret forsk-

ningsinstitut som Socialforskningsinstitut-

tet – at få formidlet sine forskningsresul-

tater på en måde, så chancer for at de 

forstås rigtigt maksimeres – og risikoen for 

at de misforstås minimeres. Derfor frem-

lægges instituttets forskningsresultater 

ikke blot i instituttets rapporter, men også 

i artikler i dette og andre blade, i aviser og 

ved en omfattende foredragsvirksomhed. 

Det bedste man kan gøre for at modvirke 

misforståelser er at anvende en bredspek-

tret og omfattende formidlingsindsats.

Synspunkter og holdninger, der 

præsenteres som resultatet af samfunds-

videnskabelig forskning, kan både være 

farlige og skadelige, hvis ikke denne forsk-

ning lægges åbent frem i overensstem-

melse med de normer, der er nævnt her. I 

den forstand er Socialforskningsinstituttets 

forskning ikke farlig.

Samfundsvidenskabelig forskning 

kan også være “farlig” i den forstand, at 

den udfordrer vante forestillinger om tinge-

nes rette sammenhæng – eller bidrager til 

at understrege, at der også i et land som 

Danmark findes velstand uden velfærd. I 

den forstand vil Socialforskningsinstituttet 

forskning bestræbe sig på fortsat at være 

farlig.
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Hvordan spiller den sociale baggrund i 

vores opvækstmiljø ind på vores chancer 

for at klare os godt i voksenlivet? Det har 

Socialforskningsinstituttet undersøgt i rap-

porten “Ulighed og livsløb” I rapporten 

analyseres betydningen af den sociale 

baggrund i relation til en række vigtige 

begivenheder i livsforløbet, fx uddan-

nelsesvalg, arbejdsmarkedsposition og 

familiedannelse. Rapporten bygger på den 

såkaldte ungdomsforløbsundersøgelse, 

som i mere end tredive år har fulgt den 

generation, der er født i 1954, og som var 

ca. 47 år, da de blev interviewet til denne 

undersøgelse i 2001.

Ophobning af risikofaktorer 

svækker livschancerne

Den “sociale baggrund” indbefatter en 

lang række socioøkonomiske, sociale og 

fysiske omstændigheder i opvækstmil-

jøet, som spiller sammen og skaber den 

sociale baggrundsramme, der præger 

vores senere liv. I rapporten defineres fire 

risikofaktorer som kan have en negativ 

indflydelse på chancerne for at klare sig 

godt i voksenlivet: Indkomstfattigdom, 

opvækst i en brudt familie, tilstedeværelse 

af alvorlig sygdom i barndomshjemmet og 

en opvækst præget af mange flytninger.

Blandt de 47-årige interviewper-

soner havde godt 64 procent ikke oplevet 

nogen af de fire risikofaktorer, godt 26 

procent havde oplevet en risikofaktor, mens 

de resterende ca. 10 procent havde været 

udsat for 2 eller flere risikofaktorer under 

deres opvækst. Den sidstnævnte gruppe 

med en ophobning af risikofaktorer ser ud 

til at klare sig markant ringere end de øvrige 

med hensyn til uddannelse og tilknytning til 

arbejdsmarkedet. De har også typisk har 

haft et mere turbulent familieliv med større 

tilbøjelighed til at være enlige, at have haft 

flere partnere og kortere forhold.

Blødere sociale forhold er blevet 

vigtigere for valg af uddannelse

Uddannelse er den vigtigste adgangsbillet 

til job og indflydelse, og den sociale bag-

grund har stadig stor betydning for, hvem 

der fx får en studentereksamen. Men de 

bestemmende faktorer har ændret sig fra 

dengang interviewpersonerne selv skulle 

videre fra folkeskolen og til i dag, hvor det 

er deres børn der står for tur. 

For interviewpersonerne, født 

i 1954 og opvokset i 1960’erne og 

1970’erne, var forældrenes økonomiske 

og uddannelsesmæssige position de vig-

tigste bestemmende faktorer for, om man 

kom i gymnasiet; dvs. de “hårde” socio-

økonomiske forhold i opvækstmiljøet. For 

deres børn født i starten af 1980’erne er 

“hårde” økonomiske faktorer af langt min-

dre betydning for chancen for at komme 

i gymnasiet end for deres forældre, hvori-

mod en række “blødere” sociale forhold, 

fx om man er vokset op i en brudt familie 

eller med langvarig sygdom, nu er af stør-

re forklaringsmæssig betydning.

Undersøgelsen viser også, at bed-

steforældrenes uddannelsesniveau har 

en vis selvstændig betydning for børne-

børnenes uddannelsesniveau. Chancerne 

for at interviewpersonernes børn får en 

studentereksamen påvirkes altså også af, 

hvilken uddannelse interviewpersonernes 

forældre har.

Samlet set fortæller analysen af tre 

generationer af danskeres uddannelses-

Socia l  u l ighed over 

l ivsfor løbetDen sociale baggrund spiller fortsat en stor rolle for, hvilken uddannelse man får, og 

hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet. Men i dag er det ikke så meget økono-

mien og forældrenes uddannelse, der afgør om børnene kommer i gymnasiet, men om 

familien har kunnet skabe trygge og stabile rammer for børnenes opvækst. Det viser en 

ny undersøgelse fra SFI. Undersøgelsen peger også på, at de velstilledes børn stort set 

klarer sig godt på arbejdsmarkedet – uanset intelligens, mens børn med svagere social 

baggrund har brug for en god begavelse for at opnå en høj erhvervsposition.

Mads Meier Jæger
Forskningsassistent

Cand.scient.soc.

Email: mads@sfi.dk

Mads Meier Jæger, Martin D. Munk og 

Niels Ploug: Ulighed og livsforløb – analyser 

af betydningen af social baggrund. 

Socialforskningsinstituttet 03:10. 

145 sider. Pris 135,00 kr. inkl. moms. 

ISBN 87-7487-724-0.
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chancer derfor, at selv om velfærdsstaten 

igennem sin omfordelende politik siden 

1960’erne har udlignet de største økono-

miske uligheder i samfundet, så findes der 

i det moderne danske velfærdssamfund 

stadig en betydelig, men kvalitativt ander-

ledes social ulighed i uddannelseschan-

cerne end tidligere. Uligheden i adgang til 

uddannelse er derfor ikke blevet mindre, 

men den har ændret karakter fra at være 

overvejende økonomisk til at være overve-

jende socialt betinget. 

Forældre i gode jobs øger chancen 

på arbejdsmarkedet

Rapporten beskæftiger sig også med den 

sociale baggrunds betydning for, hvilken 

erhvervsposition interviewpersonerne 

befinder sig i i 47-årsalderen. Her spiller 

især faders og moders erhvervsplacering 

ind, men det har også betydning, hvilket 

område man er vokset op i. Interviewper-

soner med forældre med gode funktio-

nærjobs og som er opvokset i bymæssige 

omgivelser har en større sandsynlighed for 

at selv at befinde sig i vellønnede funk-

tionærjobs end interviewpersoner med 

arbejderbaggrund og en opvækst på lan-

det. Sidstnævnte gruppe har til gengæld 

en større risiko for at være på offentlig 

forsørgelse eller i ufaglært beskæftigelse. 

Disse forhold gælder selv når man tager 

højde for interviewpersonernes uddannel-

sesniveau.

En anden vigtig konklusion på 

analysen er, at interviewpersonernes bega-

velse målt ved en række intelligenstest 

foretaget i 14-årsalderen er af selvstændig 

betydning for erhvervsplaceringen i vok-

senlivet. Men begavelsen spiller sammen 

med den sociale baggrund. Det viser sig 

nemlig, at begavelsen er af større betyd-

ning for børn med en ufordelagtig social 

baggrund end for børn med en fordelagtig. 

Lidt stiliseret kan man sige, at selv “dår-

ligt” begavede funktionærbørn på grund 

af deres fordelagtige sociale baggrund 

har en forholdsvis stor sandsynlighed for 

selv at opnå en høj erhvervsposition, mens 

arbejderklassebørns chance for at klare 

sig godt på arbejdsmarkedet i højere

grad afhænger af en god 

begavelse til at kompen-

sere for en ufordelagtig 

social baggrund.

Samlet set giver 

rapporten et nyt indblik i, 

hvordan sociale betingel-

ser i opvæksten har været 

medvirkende til at forme 

livsbetingelserne for en

generation af danskere født omkring 

1954. Samtidig udvides perspektivet til at 

undersøge den skiftende betydning af den 

sociale baggrund for uddannelsesvalget 

blandt tre generationer af danskere, der 

hver især er opvokset i tre faser af det 

danske velfærdssamfunds opbygning. 

Konklusionen herpå er, at den sociale 

baggrund stadig spiller en stor rolle for 

hvilke muligheder man får i livet, men også 

at betydningen af den sociale baggrund er 

dynamisk og under konstant forandring.

Ungdomsforløbsundersøgelsen

Der er i Socialforskningsinstituttet en 

lang tradition for at beskæftige sig med, 

hvordan sociale og økonomiske forhold 

overbringes fra generation til generation. 

Siden slutningen af 1960’erne har insti-

tuttet publiceret en lang række bøger og 

rapporter, som har påvist de sociale ulig-

heder i adgangen til uddannelse, erhvervs-

position og indkomst. Centralt placeret i 

denne forskningstradition er en helt unik 

datakilde, som Socialforskningsinstituttet 

er i besiddelse af, nemlig ungdomsforløbs-

undersøgelsen. Denne undersøgelse blev 

påbegyndt i 1968, hvor et repræsentativt 

udsnit på ca. 3.000 individer født omkring 

1954 blev interviewet, da de gik i 7. 

klasse. Siden 1968 er de 

samme personer blevet 

fulgt og med jævne mel-

lemrum interviewet om en 

række sociale begivenhe-

der i deres liv, fx uddan-

nelses- og erhvervsvalg, 

familiesituation samt 

deres holdninger til en 

række spørgsmål. Inter-

viewpersonerne var ved den sidste data-

indsamling i 2001 således blevet omkring 

47 år gamle. Udover interviewpersonerne 

findes i datamaterialet også oplysninger 

om interviewpersonernes forældres sociale 

forhold, ligesom at man i interviewrunden 

i 2001 også indhentede oplysninger om 

interviewpersonernes børns opvækstfor-

hold og, for de ældre børn, deres uddan-

nelsesvalg. Ungdomsforløbsundersøgelsen 

indeholder således omfattende information 

om tre generationer af danskere, den æld-

ste generation født omkring 1925 og den 

yngste født omkring 1980. Disse tre gene-

rationer af danskere repræsenterer derfor 

personer, som er vokset op før, under 

og efter det moderne velfærdssamfunds 

opbygning.

Personer med en ophobning 

af risikofaktorer ser ud til 

at klare sig markant ringere 

end de øvrige med hensyn 

til uddannelse og tilknytning 

til arbejdsmarkedet.
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Udviklingen i befolkningens levekår er blevet målt for tredje gang siden 1976, 

og resultaterne viser, at der forsat er ulighed i befolkningen. Men forsøget på 

at registrere en udvikling er samtidig en vej med forhindringer. Det skyldes især, 

at de forandringer forskerne ønsker at måle samtidig forandrer forudsætningerne 

for at forstå og stille de rigtige spørgsmål.

Portræt af  en befo lkn ing

Af Michael Aage Jensen

Undersøgelsen af danskernes levekår er 

tredje trin i en raket, der blev planlagt så 

langt tilbage som i 70’erne, hvor samfunds-

forskerne søgte efter en måde at få doku-

menteret en formodet ulighed i samfundet.

“Vi diskuterede social ulighed, men 

havde på mange områder svært ved at 

dokumentere den,” fortæller undersøgel-

sens projektleder, lektor ved Sociologisk 

Institut Bjarne Hjorth Andersen, der i 

1976 var sociologstuderende i sin fritid 

ved siden af jobbet som folkeskolelærer. 

“Levekårsundersøgelsen dokumenterede 

for første gang uligheden i samfundet 

og vakte derfor stor opsigt, da den kom 

frem,” fortæller Bjarne Hjorth Andersen, 

der peger på, at man i de øvrige nordiske 

lande havde udført lignende undersøgel-

ser gennem flere år – i øvrigt med samme 

resultat.

Profil af en dansker

Undersøgelsen af befolkningens levekår er 

udført i et samarbejde mellem København 

Universitet og Socialforskningsinstituttet, 

hvorfra bl.a. seniorforsker Dines Andersen 

har deltaget.

De umiddelbare målgrupper for 

rapporten er samfundsforskere og andre 

interesserede, som fx kan trække enkelte 

emner ud, og kigge på netop det område 

af levekårene, der interesserer. Men også 

almindeligt interesserede kan finde sig selv 

i undersøgelsen.

“Af de mange enkelte levekårs-

komponenter har vi dannet forskellige 

levekårsprofiler. Elementerne er fx bolig, 

løn, sundhed, arbejde, sociale netværk og 

mange andre ting. Tilsammen giver de et 

billede af befolkningen som helhed, men 

også af de enkelte grupper.”

En så bred undersøgelse som 

denne har dog visse svagheder, påpe-

ger Bjarne Hjorth Andersen. Man kan fx 

ikke gå i dybden, når man spørger om 

så mange forskellige ting. Til gengæld er 

det så muligt for andre forskere at tage 

udgangspunkt i undersøgelsens delresul-

tater og selv gå videre og lave uddybende 

spørgsmål.

Diskussion om fattigdom

Sidste gang undersøgelsen blev foretaget 

i 1986, var hovedhistorien – og debatten 

derefter – et spørgsmål om, hvor stor en 

del af befolkningen, man kunne kalde fat-

tige. Det sker måske også denne gang, 

når næste rapport kommer senere på året. 

Her beskrives omfanget af fattigdom og 

marginalisering i samfundet. 

“Det handler om, at vi prøver at 

skyde os ind på den del af befolkningen, 

som ikke deltager i samfundets forskellige 

aktiviteter på lige fod med andre, fordi de 

fx ikke har penge nok.”

Det kunne fx være at give gaver 

til familie og venner til jul og fødselsdage, 

at afholde børnefødselsdage, at købe 

medicin og få repareret sit hus – ting, som 

nogle mennesker ikke har råd til, men som 

opfattes som normalt i befolkningen. 

“Hvis der er folk, som ikke kan 

gøre disse ting, så siger vi at samfundet 

har et fattigdomsproblem.”

Færre med svært belastende levekår.

Det mest klare billede af samfundet som 

helhed, der kan trækkes ud af undersø-

Interview

I undersøgelsen bruges ordet levekår 

om de konkrete leveforhold en person 

har (han lever fx i fattige kår, gode kår) 

– i modsætning til levevilkår, som er 

de rammer, personen lever under og 

som betinger levekårene (fx er landets 

generelle beskæftigelsessituation et 

vilkår, som kan føre til, at den enkelte 

havner i levekårssituationen arbejds-

løs.). 

Andersen, Bjarne Hjorth (red.): 

Udviklingen i befolkningens levekår 

over et kvart århundrede. 

Socialforskningsinstituttet 03:14. 

ISBN 87-7487-721-6. 357 sider. 

Pris 285,00 kr. inkl. moms.

Bjarne Hjorth Andersen
Lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Email: bjarne.hjorth.andersen@sociology.ku.dk
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gelsen, er, at der er blevet færre danskere 

med meget svært belastende levekår for 

hver gang, vi har gennemført undersøgel-

sen – altså at udviklingen i levekår er gået 

den rette vej. Men samtidig gør forfatterne 

opmærksom på, at en forløbsundersø-

gelse er svær at tolke, fordi samfundet 

ændrer sig.

I 1976 koncentrerede forskerne sig 

om de fysiske sider ved arbejdslivet og 

boligen. Der var faktisk stadig mennesker, 

som levede med das (toilet) i gården, og 

med arbejdsmiljø tænkte 

man dengang først og 

fremmest på støj, træk, 

kulde, tunge løft og risiko 

for ulykker. Det psykiske 

arbejdsmiljø var mindre i 

centrum. Der er dog fire 

spørgsmål om psykisk 

arbejdsmiljø.

“Man kan spørge om det er rime-

ligt, undersøgelsen i dag bruger samme 

kriterier og viser, at alle har fuldt tilfreds-

stillende boliger, fordi de ikke har de 

mangler fra den gang. I dag er der måske 

brugt nye allergifremkaldende materialer i 

nogle boliger, som har givet nye miljøpro-

blemer. Nogle ville nok sige, at en sådan 

bolig er af dårlig standard, men det viser 

undersøgelsen ikke,” siger Bjarne Hjorth 

Andersen.

Udviklingens paradoks

Et andet eksempel, på at udviklingen over-

haler spørgeskemaerne, er kontakten med 

sociale netværk.

“I 1976 fandtes der ikke mobiltele-

foner, så det spurgte vi slet ikke om, og i 

dag er de på godt og ondt en vigtig del af 

vores sociale netværk, selvom vi ikke nød-

vendigvis ser folk.”

Et morsomt eksempel på mobil-

telefonens indflydelse er, ifølge Bjarne 

Hjorth Andersen, at man ikke mere siger 

“hvordan går det?”, når man begynder en 

telefonsamtale, men “hvor er du?”.

Også sproget har ændret sig siden 

1976, og det skaber risiko for misforstå-

elser. Der er opstået et væld af nye ord 

siden1976. Det mener forfatterne også kan 

have indflydelse på, hvordan folk svarer på 

spørgeskemaerne i dag.

“Paradokset er, 

at vi er interesseret i at 

måle udviklingen eller 

forandringen så præcist 

som muligt, men fordi det, 

vi måler, og det sprog, vi 

taler, er forandret, påvir-

kes selve målingen af forandringen.”

Svært belastede dør tidligere 

Blandt undersøgelsens mange resultater 

har især den lave middellevealder for per-

soner med meget svært belastende leve-

kår gjort dybt indtryk på forfatterne.

“Det viser sig, at blandt den 

gruppe, der i 1976 blev registreret med 

svært belastende levekår, er dobbelt så 

stor andel døde i 2000 i forhold til resten 

af befolkningen. De, der havde utilfreds-

stillende boligforhold, helbredsproblemer, 

belastende arbejdsmiljø og et dårligt 

socialt netværk (sociale relationer og 

social indflydelse), har større risiko for at 

dø end alle andre. Også selv om man sta-

tistisk korrigerer for det dårlige helbreds 

indflydelse på statistikken. Og det gælder 

i alle aldre.”

Det centrale ved dette resultat er 

i følge Bjarne Hjorth Andersen, at ulig-

hed ikke er et abstrakt begreb, men har 

konkrete konsekvenser for menneskers 

tilværelse.

Globaliseringens sprog 

Undersøgelsen af udviklingen i levekår har 

denne gang taget flere nye områder ind, 

der i blandt globaliseringsperspektivet, 

hvor man især har kigget på befolkningens 

sprogkundskaber.

“Helt kort kan man sige, at vi har 

åbnet et nyt vindue og har fundet de 

samme skævheder der, som man finder 

andre steder i undersøgelsen,” fortæller 

seniorforsker Dines Andersen, der bl.a. 

har taget fat i en af de basale forudsæt-

ninger, der skal til for at kommunikere med 

folk og kulturer i andre lande – nemlig det 

engelske sprog.

“Vi ser tydeligt, at uddannelses-

niveauet slår hårdt igennem: Der er sim-

pelthen en skillelinie mellem dem, der har 

gået i gymnasiet, og dem, der ikke kom 

ind. Selektionen sker ved adgangen til 

gymnasiet.”

Dines Andersen understreger, at 

der også er demografiske årsager til, at 

det engelske sprog ikke er fuldt udbredt 

– tidligere gik langt færre i gymnasiet, 

og endnu ældre personer er aldrig blevet 

undervist i engelsk. Alligevel vil tiden ikke 

udrydde skillelinien mellem dem, der kan, 

og dem, der ikke kan klare sig globalt.

“Fordi det ser ud til at gymnasiet 

gør forskellen, vil der være en restgruppe 

tilbage, som vil have det endnu sværere, 

når engelsk bliver endnu mere udbredt i 

hverdagen.”

Der er blevet færre danskere 

med meget svært belastende 

levekår for hver gang, vi har 

gennemført undersøgelsen.

Dines Andersen
Seniorforsker ved SFI

Email: da@sfi.dk
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Begrebet beskæftigelsespolitik har vundet frem de sidste år, og vi har fået et 

Beskæftigelsesministerium. Men er det noget andet og mere end det der traditio-

nelt har heddet arbejdsmarkedspolitik? Og er der brug for en ny politik på områ-

det?

Fra arbejdsmarkedspolit ik t i l  

beskæftigelsespol i t ik  – et  sk i f te i  form 

e l ler  indhold?

Oscar Wilde sagde, blandt så meget 

andet, at: “In all important matters, style, 

not sincerity, is the essential”. Når citatet 

dukker op i sammenhæng med arbejds-

markedet, skyldes det et skift i sprog-

brugen, som er sket inden for de sidste 

par år. Fra december 2001 havde vi ikke 

længere et Arbejdsministerium, men et 

Beskæftigelsesministerium. Ministeren 

har selvfølgelig også skiftet titel, og ordet 

“beskæftigelsespolitik” bruges i stigende 

grad i forbindelse med det politikområde, 

som gennem generationer har heddet 

“arbejdsmarkedspolitik”. 

Så spørgsmålet melder sig natur-

ligt, om navneændringen er en ren form-

sag, eller om der er sket en indholdsmæs-

sig forandring af det politikfelt, som styres 

fra den nye ministeradresse Ved Stranden 

8 i det indre København.

EU’s beskæftigelsesstrategi 

i dansk aftapning

Flere forhold kan begrunde, at navneæn-

dringen ikke kun er en ny etiket på den 

gamle flaske. For det første er begre-

bet “beskæftigelsespolitik” vokset frem 

i EU siden midten af 1990-erne. Den 

såkaldte “beskæftigelsesstrategi” kom 

med Amsterdam-traktaten i 1997 ind på 

toppen af EU’s politiske dagsorden. Poin-

ten i beskæftigelsesstrategien er netop 

at udvide debatten om arbejdsløshed og 

beskæftigelse til at omfatte mere end den 

traditionelle arbejdsmarkedspolitik. Strate-

gien inddrager politikområder som uddan-

nelses-, erhvervs-, skatte-, social- og lige-

stillingspolitik. Hvert år udarbejder med-

lemslandene nationale handlingsplaner for 

beskæftigelsen, der har den tværgående 

karakter, som listen ovenfor antyder – selv 

om det i de fleste lande er et “arbejdsmi-

nisterium”, der sidder for bordenden. Så 

navneskiftet for det danske ministerium er 

i tråd med den europæiske tanke om at 

skabe et nyt tværgående politikfelt, som 

rækker ud over den traditionelle arbejds-

markedspolitik. 

Tilsæt et stænk socialpolitik?

Et andet hovedskifte i den politik, som nu 

føres fra Ved Stranden 8, er udvidelsen af 

ministeriets ressort til også at omfatte den 

kommunale indsats for de ikke-forsikrede 

ledige. Her bliver begrundelsen for nav-

neskiftet mindre slagkraftig. Ganske vist 

omfatter den kommunale indsats socialpo-

litiske redskaber, som ikke regnes under 

den sædvanlige arbejdsmarkedspolitik, og 

ganske vist befinder en række af kontant-

hjælpsmodtagerne sig på den absolutte 

yderkant af arbejdsmarkedet. Men at 

betegne summen af arbejdsmarkedspoli-

tikken og en delmængde af socialpolitik-

ken som “beskæftigelsespolitik” må nok 

betragtes som i højere grad sprogligt end 

indholdsmæssigt kreativt – uanset at det i 

sig selv er sagligt velbegrundet at arbejde 

frem mod et én-strenget system for alle 

ledige. 

Eller et symbol på politisk systemskifte?

En tredje begrundelse for navneskiftet i 

2001 fra arbejdsmarkeds- til beskæftigel-

sespolitik kan være et – politisk set – for-

ståeligt ønske om at markere et system-

skifte i forhold til den arbejdsmarkedspo-

litik, som den tidligere regering havde ført 

siden den første arbejdsmarkedsreform 

i 1993. Dilemmaet for den nye regering 

Kronikken

Madsen, Per Kongshøj og Pedersen, 

Lisbeth (Red.): Drivkræfter bag arbejdsmarkeds-

politikken. Socialforskningsinstituttet 03:13. 

ISBN 87-7487-726-7. 320 sider. Pris 265 kr. 

inkl. moms.

Per Kongshøj Madsen
Lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

E-mail: pkm @ ifs.ku.dk 
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var blot, at dansk arbejdsmarkedspolitik 

omkring årtusindskiftet fremstod som en 

af de virkelige succeshistorier, både i et 

historisk og komparativt perspektiv. 

Fra 1993 til 2002 var den danske 

arbejdsløshed faldet fra 12 til 5 pct. af 

arbejdsstyrken. Den samlede beskæfti-

gelse er fra 1993 til 2001 vokset 

fra 2.531.000 til ca. 

2.720.000 personer, 

heraf flertallet i den pri-

vate sektor. Sidst – men 

ikke mindst – var denne 

vækst hidtil sket, uden 

at betalingsbalancen 

var gået i rødt og uden 

nævneværdig inflation. 

Dette “jobmirakel” havde 

vakt betydelig internatio-

nal opmærksomhed og i 

nogen grad styrket den nationale selvfø-

lelse. Så indholdsmæssigt var det svært at 

argumentere for en kraftig kursændring i 

arbejdsmarkedspolitikken. Men et nyt navn 

kunne vel ikke skade. 

Parternes arbejdsmarkedspolitik 

– og ministerens beskæftigelsespolitik

Samtidig er det i praksis svært at gen-

nemføre indholdsmæssige ændringer i 

arbejdsmarkedspolitikken. Det er en gam-

mel sandhed, at arbejdsmarkedspolitikken 

er “parternes politik” i den forstand, at 

parterne spiller en betydelig rolle for den 

måde, hvorpå skiftende reformer udformes 

og implementeres. Det arbejdsmarkeds-

politiske område er i høj grad præget af 

organisationsdeltagelse og kollektivkultur. 

Dette er også synspunktet hos flere af 

bidragyderne til Socialforskningsinstituttets 

nye antologi om drivkræfter bag arbejds-

markedspolitikken (Madsen og Pedersen, 

2003). Men hermed er ikke sagt, at par-

terne altid får det efter deres hoved – selv 

hvis en stærk konsensus kan mobiliseres. 

Som Søren Winter påpeger i sit bidrag til 

antologien er der også et klassisk parla-

mentarisk politisk spil om arbejdsmarkeds-

politikken, som i perioder 

kan placere parterne på 

sidelinien. Flere forfat-

tere noterer også, at der 

igennem de senere år 

synes at være sket en 

mere trendmæssig ned-

dæmpning af parternes 

indflydelse i takt med de 

skiftende landspolitiske 

styrkepositioner. 

I dette lys kan 

navneskiftet ses som et udtryk for ønsket 

om at markere en afstand til den tradi-

tionelle arbejdsmarkedspolitik som “par-

ternes politik” og dermed skabe en øget 

manøvrefrihed for de politiske beslutnings-

tagere.

Er der så behov for en ny politik?

Arbejdsmarkedspolitikken har i ti år haft 

en stiv vind i ryggen. De løbende tilpas-

ninger er sket under behagelige rammer, 

som er sat af en stadig højkonjunktur, hvor 

arbejdsmarkedspolitikken har skullet levere 

varen i form af en fleksibel tilpasning af 

arbejdskraftudbudet til en voksende efter-

spørgsel. Vilkårene bliver noget anderle-

des i en situation, hvor arbejdsmarkedet 

forsures, og hvor indsatsen for de ledige 

skal ske uden et stabilt afløb til jobmarke-

det. Kan tilpasningen til nye økonomiske 

vilkår ske tilstrækkeligt hurtigt? Det er den 

første udfordring.

Den anden udfordring er af mere 

strukturel karakter. Det langsigtede pres 

på arbejdsmarkedet fra de kommende 

årtiers demografiske forskydninger er vel-

kendt. Det er de principielle løsningsmulig-

heder også. Højere tilbagetrækningsalder, 

hurtigere gennemløb i uddannelsessy-

stemet, færre voksne på overførselsind-

komster og bedre integration af etniske 

minoriteter har længe stået på listen over 

indsatsmuligheder. Men barriererne er 

store – med efterlønsdebatten som et klart 

eksempel. Hertil kommer risikoen for, at en 

akut lavkonjunktur atter fjerner opmærk-

somheden fra de langsigtede balancepro-

blemer. 

En tredje udfordring kommer fra 

EU’s udvidelse med op til10 nye med-

lemslande, hvoraf de fire er placeret lige 

syd for Østersøen. Indkomstforskellene er 

betydelige. I Polen og de baltiske lande er 

bruttolønningerne omkring en tiendedel af 

det danske niveau. De spændinger, som 

opstår inden for et fælles arbejdsmarked 

omkring Østersøen, vil derfor stille nye 

store krav til arbejdsmarkedspolitikken. 

Der er ingen grund til panik. Det 

seneste tiårs arbejdsmarkedspolitiske suc-

ces dokumenterer, at en lille velfærdsstat 

af nordisk type stadig kan levere varen 

i form af omstilling, vækst og beskæf-

tigelse. Men der er behov for forsat at 

udvise omhu i omstillingsprocessen. Som 

det fremgår af artiklerne i antologien om 

drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitik-

ken, har dansk arbejdsmarkedspolitik i en 

årrække været et interessant studie i den 

vanskelige proces, som det er at slippe 

af med badevandet, uden at barnet ryger 

samme vej. 

Når man ser på det reelle indhold 

i de seneste års beskæftigelsespolitik, 

eller hvad vi nu skal kalde fænomenet, er 

hovedindtrykket derfor, at navneskiftet kan 

opfattes som en forfriskende fornyelse af 

formen – med en vis europæisk inspiration. 

Men samtidig har politikindholdet en bety-

delig robusthed, der afspejler det klassiske 

råd om at: “If it works, don’t fix it”.

Men at betegne summen 

af arbejdsmarkedspolitikken 

og en delmængde af social-

politikken som “beskæftigel-

sespolitik” må nok betragtes 

som i højere grad sprogligt 

end indholdsmæssigt 

kreativt.
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Der er stadig markante forskelle på, hvordan kvinder og mænd bruger deres tid. 

Mænd bruger mere tid på erhvervsarbejde end kvinder. Og forskellen bliver større, 

når der kommer børn i familien. Men opgaverne er fordelt mere ligeligt i danske 

familier end i andre europæiske lande.

Ligest i l l ing e l ler  

specia l iser ing?

Mænds og kvinders tidsanvendelse

Som unge og nyforelskede bruger kvinder 

og mænd tiden ens. Samme mængde 

erhvervsarbejde, samme niveau for uddan-

nelse, samme forbrug af fritids- og sports-

aktiviteter. Ens og ligestillede med hinan-

den. Det er først, når det unge par bliver 

“satte” og får børn, at forskellen mellem 

kvinder og mænd begynder. Når der kom-

mer børn i familien halveres kvindens tids-

forbrug til erhvervsarbejde, mens manden 

langsomt øger sin tid til erhvervsarbejde. 

Dette er ikke kun et udslag af kvindernes 

større brug af barsels- og børnepasnings-

orlov, da kvindernes meget lavere tidsfor-

brug til erhvervsarbejde holder ved, også 

når børnene vokser op og flytter hjemme-

fra, jf. figur 1.

Det er ikke kun tidsforbruget til 

erhvervsarbejde der ændrer sig, når der 

kommer børn i familierne. Der bliver behov 

for øget tid til husholdningsarbejde. Unge 

kvinder og mænd med små børn bruger 

henholdsvis 3 og 2 timer mere pr. dag til 

husholdningsarbejde end unge kvinder 

og mænd uden børn. Og da kvinder uden 

børn i forvejen bruger lidt mere tid end 

mændene, bliver forskellen i tidsforbruget 

til husholdningsarbejdet større. 

Men hvor tager de tiden fra? Vi har 

alle kun 24 timer i døgnet, så de ekstra 

timer til husholdningsarbejdet må komme 

et sted fra. Her træder en anden forskel 

mellem kvinder og mænd frem. Kvindernes 

øgede tid til husholdningsarbejdet tager 

de fra den tid, de før brugte til erhvervsar-

bejde. Mændene derimod tager tiden fra 

fritidsaktiviteterne. Kvinden ofrer altså sin 

arbejdstid, hvor manden ofrer sin fritid, for 

at få den tid der er brug for til at holde en 

familie kørende.

Kvinderne tager husholdningsslæbet 

til hverdag

Der er en klar forskel på den måde 

mænd og kvinder kombinerer familieliv og 

arbejdsliv. Det giver sig udtryk i, at kvin-

der bruger væsentlig mere tid på husligt 

arbejde i hverdagene end mænd, mens 

forskellen er langt mindre i weekenden. 

Kvinderne forlader arbejdspladsen noget 

tidligere til hverdag end mændene. Hent-

ning af børn, opgaver med indkøb og 

middagsforberedelse strukturerer og fylder 

langt mere for kvinder som opgaver, der 

ikke kan flyttes, selv om arbejdet måske 

krævede det.

Ligesom der er forskel på, hvor 

meget tid kvinder og mænd bruger på 

husholdningsarbejde, er der forskel på, 

hvor regelmæssige deres arbejdsopgaver 

i hjemmet er. Kvinder med børn bruger i 

gennemsnit 21/2 time på de regelmæs-

Figur 1.  Gennemsnitlig tid brugt på erhvervsarbejde for forskellige livsløbsgrupper, 

beskæftigede og ikke-beskæftigede, 2001. Timer.

Mette Lausten
Forsker

Cand.econ., ph.d.

E-mail: mel@sfi.dk

Mette Lausten & Karen Sjørup: Hvad kvinder 

og mænd bruger tiden til. Socialforsknings-

instituttet 03:08. 89 sider. Pris kr. 75,00 

inkl. Moms. ISBN 87-7487-709-7.
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sige daglige opgaver, såsom madlavning, 

børneomsorg, rengøring og tøjvask. Det er 

dobbelt så meget tid som mænd bruger 

på lignende opgaver. Ser vi på de ikke-

regelmæssige opgaver, såsom gør-det-selv 

arbejde og havearbejde, er dette mænde-

nes domæne. Mændene 

bruger knap 3 kvarter 

på de ikke-regelmæs-

sige opgaver, mens 

kvinderne i gennemsnit 

bruger under 1 kvarter. 

Og mændene lægger som 

hovedregel det praktiske 

arbejde og havearbejdet

i weekenden, hvor de er mest fleksible i 

forhold til deres erhvervsarbejde. 

Der er således en udtalt opdeling 

af husarbejdet mellem kvinder og mænd, 

en specialisering mellem kønnene. Om 

denne form for arbejdsdeling er nødvendig 

for at få dagligdagen til at hænge sammen 

er et åbent spørgsmål. Men det tyder på, 

at kvinder og mænd supplerer hinanden 

ved at lave forskellige ting i stedet for at 

gøre det samme samtidigt. 

Arbejdsdelingen mere lige i Danmark 

end i andre lande

Selv om undersøgelsen således påviser, at 

der er betydelige forskelle på, hvordan de 

danske mænd og kvinder bruger tiden på 

erhvervsarbejde og husholdningsarbejde, 

er arbejdsdelingen mere lige end i andre 

Europæiske lande. Det viser en sammen-

ligning af småbørnsforældres tidsforbrug i 

en række andre europæiske lande: Norge, 

Finland, Holland, England, Frankrig og 

Ungarn. Figur 2 tegner et interessant bil-

lede af tidsforbruget på erhvervsarbejde og 

husholdningsarbejde for beskæftigede kvin-

der og mænd i de syv europæiske lande. 

Danske mødre med småbørn bru-

ger generelt mere tid på erhvervsarbejde 

end andre europæiske kvinder. Danske 

kvinder arbejder i gennemsnit knap 2 

timer mere end hollandske kvinder med 

småbørn, og 1 time mere end de engelske 

kvinder. Samtidig bruger de danske kvin-

der mindre tid på husholdningsarbejdet, 

sammenlignet med andre europæiske 

småbørns-mødre. Her ligger de hollandske 

og ungarske kvinder klart i spidsen med 

en del mere husholdningsarbejde end 

kvinder i de andre europæiske lande.

Dette, at de 

danske mødre arbejder 

meget ude og mindre 

hjemme, kan lade sig 

gøre, fordi danske fædre 

med småbørn bruger 

mindre tid på erhvervs-

arbejde og mere tid på 

husholdningsarbejde end 

i mange andre europæiske lande. Figur 2 

viser, at danske mænd med småbørn går 

ind i husholdningsarbejdet i højere grad 

end mænd i noget andet europæisk land. 

Til gengæld falder de danske 

mænds engagement i husholdningsarbej-

det brat, når børnene når den skolesø-

gende alder. Mænds tid til husholdningsar-

bejde falder med knap 1 time, mens andre 

europæiske mænds tidsforbrug ikke falder 

nær så meget. Resultatet bliver, at euro-

pæiske fædre, hvis yngste barn er mellem 

7 og 17 år, i gennemsnit arbejder knap 

21/2 time i hjemmet om dagen, uanset 

nationalitet.

Om undersøgelsen

Grundlaget for undersøgelsen er over 

6.000 dagbøger, udfyldt i 2001 af danske 

kvinder og mænd om, hvad de laver fra de 

står op til de går i seng. Det daglige tids-

forbrug er opdelt i fire hovedkategorier: 

primære behov, der indeholder de daglige, 

basale, fysiske behov for søvn, spise og 

personlig hygiejne, erhvervsarbejde, der 

indeholder betalt arbejde, deltagelse i 

kompetencegivende uddannelse og trans-

port til og fra arbejde og studie, hushold-

ningsarbejde, der dækker aktiviteter, der 

har karakter af arbejdsopgaver men ikke 

er betalt arbejde, aktiviteter, der holder en 

husholdning kørende, og fritid, der er den 

tid, der er tilbage, når de tre førstnævnte 

kategorier er taget ud. 

Undersøgelsen er finansieret af 

Center for Ligestillingsforskning og er 

skrevet i samarbejde mellem forsker og 

ph.d. Mette Lausten, Socialforskningsin-

stituttet og centerleder og lektor Karen 

Sjørup, Center for Ligestillingsforskning. 

Rapporten er den tredje i rækken af rap-

porter baseret på tidsanvendelsesundersø-

gelsen 2001, de to første behandlede hhv. 

tidsanvendelse ud fra et velfærdsmæssigt 

perspektiv og etniske minoriteters tidsfor-

brug.

Kvinden ofrer altså sin 

arbejdstid, hvor manden 

ofrer sin fritid, for at få 

den tid der er brug for til at 

holde en familie kørende.
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Figur 2. Erhvervsarbejde og husholdningsarbejde blandt beskæftigede kvinder og 

mænd med børn under 7 år i Europa, timer.
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Mødet mellem forældre til handicappede børn og det sociale system fungerer ikke 

altid problemfrit. Godt nok er flertallet af forældrene tilfredse, men et stort mindre-

tal er meget utilfredse. Så utilfredse, at de nogle gange tilkendegiver, at de næsten 

oplever systemet som et større problem end handicappet. Hvilke værktøjer skal der 

til for, at forældrene kan formulere deres kritik og få den afleveret til forvaltningen, 

og forvaltningen kan tage imod kritikken og bruge den som et led i en organisati-

onsudvikling? Det giver en ny rapport fra Socialforskningsinstituttet et bud på.

Lyttemødet – en ve j  t i l  

feedback i  

kommunerne

Som udgangspunkt for projektet tjente 

en kvalitativ undersøgelse af forældre til 

handicappede børn, Der er ikke nogen 

der kommer og fortæller hvad man har 

krav på, som vi afrapporterede i 2001. 

Her viste det sig, at de fleste forældre var 

tilfredse med den offentlige indsats, men 

et stort mindretal var meget utilfredse. 

Forældrene syntes, at det var vanskeligt 

at komme ind i systemet, at de savnede 

information, at den offentlige indsats ofte 

var dårligt koordineret, og at det havde 

stor betydning, hvordan sagsbehandleren 

var.

Disse resultater gav anledning til nogle 

overvejelser:

•   Hvorfor indstiller vi 

ofte forskningen på et 

område netop, når et 

eller flere projekter har 

ført frem til, at vi er 

blevet i stand til at stille 

nogle virkelig interes-

sante spørgsmål?

•   Vi forsker, finder nogle resultater, skriver 

om dem og håber så på, at nogen vil 

bruge det. Hvorfor ikke prøve at gå ind i 

implementeringen også?

Opgaven var altså at udvikle en model til 

at styrke kvaliteten af de sociale tilbud 

gennem feedback fra brugerne. Denne 

model skulle adskille sig fra tidligere 

modeller ved at være specifikt udviklet til 

en brugergruppe, der har normale evner til 

at tænke og udtrykke sig. Desuden skulle 

modellen være simpel, billig, og nem at 

implementere.

Sagsbehandlerens person afgørende 

for tilfredshed

Vi indledte et samarbejde med fire kom-

muner. Først fik vi resultaterne fra den 

kvalitative undersøgelse i 2001 bekræftet 

og uddybet gennem en kvantitativ spørge-

skemaundersøgelse blandt alle forældre til 

handicappede børn i de involverede kom-

muner. 

Den kvantitative analyse har bety-

det, at mange af resultaterne har kunnet 

nuanceres og forstås bedre. Begreberne 

har skullet præciseres: “at komme ind i 

systemet” er således både at informeres 

om rettigheder (kun 10 pct. ved fx, at man 

har ret til at få dækket de meromkostnin-

ger, der er ved at have et 

handicappet barn hjem-

me), at henvende sig til 

kommunen og at få løst 

problemet. For den stør-

ste gruppe går det rime-

ligt hurtigt, men der er en 

gruppe, som har måttet 

vente meget længe.

Den kvantitative undersøgelse 

har også betydet en bedre forståelse af 

forældrenes ønske om mere information. 

Forældrene har ofte vanskeligt ved at 

modtage information, så længe situationen 

er ny for dem. En del forældre har mere 

eller mindre mistillid til den kommunale 

sagsbehandler, som de ser som systemets 

repræsentant, der ikke blot har til opgave 

at løse deres problem, men også at holde 

hus med udgifterne. Oplevelsen af at være 

informeret og stole på informationen er 

vigtig for den oplevede kvalitet. Forældre-

nes tillid er således vigtig, men det er ikke 

enkelt at se, hvordan man opnår den.

Rådgiverens person ser ud 

til at være noget af det mest 

afgørende for forældrenes 

oplevelse af kvalitet i den 

offentlige indsats.

Steen Bengtsson
Seniorforsker

Mag.scient.soc.

E-mail: sb@sfi.dk

Steen Bengtsson, Janika Wiene, Christina Bak: 

Lyttemødemodellen – en kvalitetsmodel for 

indsatsen overfor børn med handicap. 

Socialforskningsinstituttet 03:16. 198 sider. 

ISBN 87-7487-728-3. 175,00 kr. inkl. moms.
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Problemet om, hvorvidt den offent-

lige indsats er koordineret godt nok, nuan-

ceres ligeledes gennem den kvantitative 

analyse, idet det viser sig, at koordination 

mellem myndigheder og koordination 

inden for kommunen er to helt forskellige 

ting. Koordination mellem myndigheder, og 

det vil i realiteten først og fremmest sige 

mellem kommunen, amtets rådgivning og 

sundhedsvæsenet, 

afhænger af, hvilken sags-

behandler forældrene har. 

Nogle sagsbehandlere 

er simpelthen dygtigere 

til at få koordineret ind-

satsen end andre. Men 

koordinationen inden for 

kommunen afhænger ikke 

af sagsbehandleren, den afhænger af, 

hvilken kommune det drejer sig om. Syste-

merne er i mange tilfælde indrettet med fx 

en hjælpemiddelafdeling som “gate-kee-

per” med det formål at begrænse udgif-

terne, men det kan gå ud over koordina-

tionen og dermed helheden i indsatsen.

Da vi i den kvalitative undersøgelse 

havde fået mange meldinger om, hvor 

meget det betød, at sagsbehandleren var 

lyttende, havde tillid til forældrene og en 

række andre ting, tog vi 12 spørgsmål 

med i den kvantitative undersøgelse, hvor 

vi bad forældrene om at vurdere mange 

forskellige egenskaber ved deres rådgiver. 

Selv om disse enkeltegenskaber kunne 

ses at have en betydning, overskygges 

denne helt af den betydning, som rådgi-

verens person viste sig at have. Det ser 

ud til at være noget af det mest afgørende 

for forældrenes oplevelse af kvalitet i den 

offentlige indsats.

Forskellige veje til feedback og dialog

Ønsket om at bruge resultaterne fra den 

kvalitative og kvantitative undersøgelse 

i en proces, hvor de blev søgt omsat i 

praksis førte frem til to forskellige forsøg 

med feedback og dialog. Alle forældre til 

børn med handicap i hver kommune blev 

inviteret til at deltage. Den ene type møder 

var lyttemøder. De har formet sig på den 

måde, at 10-15 forældre 

har fået lejlighed til med 

en neutral ordstyrer at 

give udtryk for, hvad de 

mener om den offent-

lige indsats i forhold til 

deres børn. Imens sad 

de ansvarlige chefer 

og måske også et par 

socialrådgivere fra kommunen i lokalet. 

De måtte ikke sige noget, men skulle bare 

lytte. På den måde var forældrenes sociale 

verden den eneste som fik lov at råde, 

og kommunens folk fik en mulighed for 

at få indblik heri – en situation som ville 

gå i stykker i det øjeblik, hvor de åbnede 

munden.

En anden mødeform, som blev 

afprøvet, har været brugerpaneler og dia-

logmøder. Her mødtes en gruppe forældre 

først et par aftener alene med en ordstyrer 

og diskuterede sig frem til nogle punkter, 

som i form af referat blev forelagt kom-

munen. Dens chefer og rådgivere skulle 

derefter på et tredje møde spille ud med 

forslag til, hvordan det kunne gøres bedre. 

Denne form er knap så “stærk kost” for de 

kommunale folk, men den er til gengæld 

noget mere besværlig og dermed dyrere.

De forhold, der kom frem på lyt-

temøder og gennem brugerpanelerne, 

var stort set de samme som allerede var 

belyst gennem den første kvalitative sig-

din-mening undersøgelse og gennem det 

efterfølgende kvantitative spørgeskema. 

Alligevel viste det sig, at afprøvningen i 

praksis havde en funktion. For forskerne 

betød det, at der kom kød og blod på 

mange forhold, og det blev meget lettere 

at forstå situationen, når det ikke længere 

drejede sig om en abstrakt “brugergrup-

pe”. For kommunerne betød møderne, at 

problemerne blev synlige, og at der der-

med kom en mulighed for at gøre noget 

ved dem.

Bedre kvalitet for de samme penge

Det er forsøgene, der har sat os i stand til 

at udvikle en model for forbedring af kvali-

teten i indsatsen på baggrund af feedback 

fra brugerne. Ideen i modellen er, at der 

skabes mekanismer som forskyder magt-

balancen mellem rådgivere og forældre. 

Forældrenes vurdering af indsatsen synlig-

gøres, og kommunen kan undgå at gøre 

de samme fejl igen og igen. Myndigheden 

har naturligvis stadig ansvaret for afgørel-

ser og budget, men gennem øget lydhør-

hed skulle det være muligt at nå frem til 

en indsats, som opfylder behovene bedre 

uden at blive dyrere.

Som bilag til rapporten har RUC-

studerende Christina Bak resultater fra sit 

speciale, der viser, hvordan kommunerne 

har benyttet resultaterne af projektet. Det 

viser sig – måske ikke så overraskende 

– at evnen til at få udbytte af møderne er 

størst i de forvaltninger, hvor der i forvejen 

er en kultur for læring og organisationsud-

vikling. 

For kommunerne betød 

møderne, at problemerne 

blev synlige, og at der der-

med kom en mulighed for at 

gøre noget ved dem.
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Hvilke konsekvenser har de nye former for organisering af arbejdet for danskernes 

arbejdsliv? En række forskere har i en ny artikelsamling fremlagt væsentlige resul-

tater fra deres projekter i perioden 1997-2002.

Menneskel ige ressourcer 

i  arbejds l ivet

Socialforskningsinstituttet og Amternes og 

Kommunernes Forskningsinstituttet har 

netop udsendt en antologi, der beskæfti-

ger sig med, hvordan menneskelige res-

sourcer anvendes på det danske arbejds-

marked og med hvilke konsekvenser. 

Artiklerne ser på sammenhængen mellem 

arbejdsorganisering, arbejdsmiljø, socialt 

ansvar og marginalisering.

Her skal resultaterne af fire artik-

lerne kort resumeres: 

Udviklende arbejde og stress 

Det udviklende arbejde er ikke i nævne-

værdigt omfang blevet mere udbredt. Det 

fremgår af Agi Csonkas artikel om det 

udviklende arbejde og nye ledelsesformer 

i danske virksomheder. Artiklen påviser 

også, at det udviklende arbejde stadig 

først og fremmest er knyttet til traditionel 

ledelse, selvom nye ledelsesformer i nogen 

grad er befordrende for udbredelsen af det 

udviklende arbejde. Det udviklende arbej-

de ser altså ikke ud til at være så udbredt, 

som måske forventet, og ikke så tæt knyt-

tet til moderne ledelsesformer. 

Udviklingen af nye produktions-

former i industrien, og især udviklingen 

fra individuelt til mere socialt organiseret 

arbejde indebærer i stigende grad, at 

man må fokusere på psykisk stress som 

et socialt fænomen. Når mennesker sam-

arbejder om deres arbejde, bliver den 

enkeltes stress til et fælles anliggende 

og problem. Det viser en artikel af Einar 

Baldursson og Bendt T. Pedersen .

Moderne virksomheder og det 

sociale ansvar

Helle Holts artikel undersøger med hvilke 

argumenter en moderne virksomhed kan 

påtage sig et socialt ansvar. En antagelse 

er, at den moderne virksomhed vil opleve 

det som økonomisk rationelt at forsøge at 

fastholde medarbejdere, fordi der er store 

omkostninger forbundet med at nyrekrut-

tere og oplære, hvorimod integration af 

personer med nedsat arbejdsevne ikke 

forekommer rationelt. Hun konkluderer 

dog, at virksomheder med moderne træk 

også vil have nogle traditionelle træk, og 

derfor tager et socialt ansvar, men på for-

skellige måder og med forskellige motiver.

Risiko for afskedigelse

Har lønmodtagere med traditionelt arbejde 

større risiko for at blive sagt op end løn-

modtagere med fleksibelt arbejde? Joa-

chim Boll konstaterer, at mere end hver 

fjerde af de lønmodtagere, der havde 

traditionelt arbejde i 1990, var sagt op i 

1995. Det samme var kun tilfældet for hver 

tiende af de personer, der havde fleksibelt 

arbejde i 1990. Resultaterne peger på, at 

en øget udbredelse af det fleksible arbejde 

kunne styrke virksomhedernes muligheder 

for at fastholde medarbejderne. Omvendt 

er det også muligt, at de svagere grupper 

på arbejdsmarkedet vil have vanskeligt ved 

at håndtere kravene, der stilles i forbin-

delse med fleksibelt arbejde, og der derfor 

vil være en grænse for, hvor rummelige 

fleksible virksomheder kan være. 

Helle Holt
Seniorforsker

E-mail: hh@sfi.dk

Menneskelige ressourcer i arbejdslivet – 

en antologi om sampsil mellem organisation, 

arbejde og arbejdsmiljø. Socialforsknings-

instituttet 03:11. ISBN 87-7487-723-2. 

258 sider. Pris 200,- inkl. moms.
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Mads Meier Jæger, Mette Lausten & Inger 

Koch-Nielsen: Statusnotat over indsatsen i 

Vollsmose. Socialforskningsinstituttets arbejds-

papir 06:2003. 36 s.

Jørgen Anker, Ivan Christensen & Inger Koch-

Nielsen: Vollsmoseindsatsens organisering: Et 

område – mange aktører. Socialforskningsinsti-

tuttets arbejdspapir 14:2003. 30 s.

Indsatsen i  Vol lsmose

Socialforskningsinstituttet har fået til opgave at evaluere organiseringen af indsatserne i 

Vollsmose i perioden 2002-2007. Ideen med at igangsætte evalueringen på nuværende 

tidspunkt er at få et første indblik i forløbet og situationen omkring Vollsmoseindsatsens 

initiering og de første faser i implementeringen.

Der er nu kommet de første to arbejdspapirer fra evalueringen. Sigtet med det 

første statusnotat er at beskrive den organisationsstruktur, som er bygget op omkring 

Vollsmoseindsatsen og indkredse nogle af de problemstillinger, som det vil være rele-

vant at følge op på i evalueringens efterfølgende faser.

Odense kommune har i kvarterplanen for Vollsmose opstillet en række mål-

sætninger for udviklingen i området over den næste årrække. I det andet arbejdspapir 

gøres en foreløbig status over målopnåelsen.

Arbejdsskader

Henning Bjerregård Bach & Mohammad Azhar 

Hussain: Beskrivelse af arbejdsskader 1995-

2000 – en registerundersøgelse. Socialforsk-

ningsinstituttets arbejdspapir 12:2003. 77 s.

Socialforskningsinstituttet gennemfører i perioden 2002-2003 et projekt med titlen 

“Forebyggelse af afledte konsekvenser af arbejdsskader”. I det første arbejdspapir fra 

projektet præsenteres nøgletal om de indtrufne arbejdsskader i perioden 1995-2000, 

som blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen og vurderet dér. Fremstillingen indeholder 

beskrivelse af styrelsens afgørelser vedrørende de anmeldte arbejdsskader, sagsbe-

handlingstider og omfanget af skadelidtes modtagelse af offentlige ydelser året forinden 

arbejdsskadens indtræden.

I en kommende rapportering fra projektet vil det blive undersøgt, i hvilket 

omfang skadelidte efterfølgende modtager offentlige indkomsterstattende ydelser.

Når mistanken opstår

Kun cirka halvdelen af landets kommuner menes i dag at have en handlingsplan for, 

hvad der skal ske, hvis der opstår en anklage eller en mistanke om seksuelt misbrug 

i en daginstitution.

Rapporten “Når mistanken opstår” peger på at hensynet til børnene og deres 

forældre, til efterforskningen og den mistænktes rettigheder er ofte modstridende og 

kræver grundige overvejelser – helst inden situationen opstår.

Seniorforsker Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet har interviewet for-

ældre til børn, der har været udsat for overgreb, institutionsledere og politifolk med 

erfaringer på området samt repræsentanter for de faglige organisationer – for at videre-

give de erfaringer, som allerede er gjort.

Rapporten henvender sig blandt andet til kommunale og pædagogiske ledere, som vil 

være forberedte, hvis mistanken opstår.

Ny rapport

Arbejdspapirer

Dines Andersen: Når mistanken opstår – Samar-

bejdet mellem forældre og professionelle i sager, 

hvor der er mistanke om seksuelle overgreb mod 

børn i dagsinstitutioner. 76 Sider. Pris kr. 75,00 

inkl. moms. ISBN 87-7487-725-9.

 Socialforskningsinstituttets rapporter kan købes i boghandelen eller via vores 

hjemmeside: www.sfi.dk. Arbejdspapirerne kan downloades fra hjemmesiden.
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Nordisk Campbel l  Center seminar om ev idensbaseret  pol i t ik  og praks is

Postbefordret blad 0900 KHC

Torsdag d. 13. og fredag d. 14. november 2003 inviteres 125 politikere, administratorer, 

pædagoger, socialrådgivere, AF-konsulenter m.fl. inden for social- og velfærdsområdet 

til at deltage i Nordisk Campbell Centers andet årlige seminar. På seminaret vil førende 

nordiske og andre internationale forskere inden for området afdække, hvordan man ved 

hjælp af systematiske oversigter over forskningsbaseret viden om effekterne af sociale og 

velfærdspolitiske programmer kan nå frem til at få besvaret det meget centrale spørgs-

mål: Virker det, eller virker det ikke? På seminaret kan forskere og praktikere mødes, 

udveksle erfaringer og diskutere netop disse essentielle spørgsmål. Der vil være dia-

log-workshops inden for en lang række områder dækkende bl.a. alkoholmisbrug, aktiv 

arbejdsmarkedspolitik, anbringelser, distriktspsykiatri og etniske minoriteter foruden ple-

numforedrag om bl.a. evidensbaseret politik og praksis. Hovedsproget på seminaret vil 

være engelsk kombineret med diskussionsgrupper på de forskellige nordiske sprog.

Seminaret og Nordisk Campbell Center (NC2) henvender sig til et bredt udsnit af 

praktikere indenfor social- og velfærdsområdet i hele Norden. Det er muligt at tilmelde 

sig seminaret fra den 25. august 2003. Yderligere oplysninger samt tilmelding kan ske 

på www.nc2.net. Seminaret er støttet af en bevilling fra Nordisk Ministerråd.

Nordisk Campbell Center er etableret i 2002 som et datterselskab i Socialforsk-

ningsinstituttet. Nordisk Campbell Center har til formål at udvikle social- og velfærds-

politikkens kvalitet ved at producere, formidle og opdatere forskningsbaseret viden om 

sociale programmers virkning.

Uv i ld igt  udvalg f r ikender formidl ingsrapport  om integrat ion

Socialforskningsinstituttet udsendte i februar formidlingsrapporten “Mange veje til inte-

gration” Rapporten samler op på instituttets forskning fra de seneste år omkring etniske 

minoriteters levevilkår og integration.

Rapporten førte til en debat, som – især i et enkelt dagblad – satte spørgsmåls-

tegn ved rapportens og dermed instituttets troværdighed. For at udelukke enhver tvivl 

om SFI’s troværdighed satte instituttets bestyrelse en uvildig undersøgelse i gang.

Resultatet af denne undersøgelse blev offentliggjort i august. Undersøgelsesud-

valget konkluderede, at publikationen ikke indeholder bevidste fordrejninger eller fagligt 

kritisable vurderinger, men selvfølgelig er præget af forfatternes synspunkter. Det er 

imidlertid ifølge udvalget både legitimt og uundgåeligt, da samfundsvidenskabelig forsk-

ning aldrig kan blive objektiv.

Samtidig gør undersøgelsen opmærksom på, at sektorforskningsinstitutioner har 

en særlig forpligtigelse til at formidle sine resultater. Den gode anvendte samfundsforsk-

ning skal indgå i den samfundsmæssige debat, og den bedste forskning skal rokke ved 

tilvante forestillinger.

“Dette er vi på SFI opmærksomme på, og vi vil fortsat bestræbe os på at blive 

bedre hertil bl.a. i arbejdet med at realisere instituttets formidlingsstrategi og målrette 

formidlingen i tæt dialog med vore interessenter.” siger bestyrelsesformand Palle Simon-

sen, som er godt tilfreds med undersøgelsens resultat.


