
 

 159 

KAPITEL II   

DAGPENGESYSTEMET 

II.1 Indledning   

Dagpengereformen fra 2010 ændrede på den maksimale 
periode, forsikrede ledige kan modtage dagpenge. Desuden 
blev kravet til beskæftigelse for at genoptjene retten til en ny 
periode på dagpenge skærpet for ledige, der har opbrugt 
dagpengeperioden. Dette var væsentlige ændringer af dag-
pengesystemet, der forsikrer de beskæftigede mod tab af 
indkomst i tilfælde af ledighed. Hensigten med reformen af 
dagpengesystemet var at styrke beskæftigelsen og de offent-
lige finanser. Reformen blev i lyset af den svage konjunk-
turudvikling efterfølgende suppleret med en række tempo-
rære ordninger.  
 
Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en ana-
lyse af incitamentseffekterne af reformen at belyse alternati-
ve måder at indrette dagpengesystemet på. I analyserne fo-
kuseres der på dagpengesystemets forsikringsfunktion, her-
under de forskellige gruppers forventede nettogevinst ved 
forsikringsordningen. For ændringer af dagpengesystemet 
belyses det, hvordan ændringerne påvirker incitamenterne til 
jobsøgning, beskæftigelse og indkomstfordelingen. 
 
Dagpengesystemet giver forsikrede ledige en delvis kom-
pensation for indkomsttabet ved ledighed, mens kontant-
hjælpssystemet sikrer, at de personer, der enten opbruger 
dagpengeretten eller ikke er medlemmer af en A-kasse, har 
et forsørgelsesgrundlag. Det primære formål ved dagpenge-
systemet er således at varetage en funktion som indkomst-
forsikring, mens det primære formål med kontanthjælps-
systemet er at varetage forsørgelseshensyn. 
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En ledighedsforsikring bidrager til at fordele indkomst-
risikoen ved ledighed mellem arbejdstagere på samme måde 
som en brandforsikring kan forsikre den enkelte mod til-
fælde af brand. De fleste mennesker vil gerne sikre sig mod 
konsekvenserne af store, men sjældne indkomstfald som 
følge af f.eks. ledighed. Muligheden for ledighedsforsikring 
er derfor velfærdsforbedrende.  
 
En ledighedsforsikring kan også forbedre udnyttelsen af 
ressourcerne i økonomien. Med en indkomsterstattende 
ydelse kan arbejdstageren vente lidt længere med at finde en 
ansættelse, som passer til kvalifikationerne, hvilket kan øge 
kvaliteten af de besatte stillinger.  
 
Forsikring mod ledighed har dog den sideeffekt, at det bliver 
mindre nødvendigt dels for jobsøgende at komme hurtigt i 
beskæftigelse, og dels for beskæftigede at fastholde deres 
arbejde. Begge disse forhold trækker i retning af højere le-
dighed. Det er dermed ikke uden omkostninger for  
staten og samfundsøkonomien at tilbyde en ledigheds-
forsikring. Indretningen af arbejdsløshedsforsikringen inde-
bærer derfor en afvejning mellem forsikring og incita-
menter. 
 
Kapitlet har fokus på at belyse centrale afvejninger i det 
danske arbejdsløshedsforsikringssystem. Der ses ikke selv-
stændigt på andre ydelser som kontanthjælp, da disse er 
rettet mod forsørgelse af personer uden indkomst og ikke er 
målrettet direkte mod ledighed. Der ses ikke på frivillig-
heden af dagpengeforsikring og medlemskab af en arbejds-
løshedskasse. 
 
Diskussionen og analyserne i kapitlet fokuserer på æn-
dringer af det gældende ledighedsunderstøttelsesystem, hvor 
der er fokus på en ændret tidsprofil for dagpengenes niveau, 
beskæftigelseskravet til optjening af en ny periode med dag-
penge samt regelbaseret konjunkturafhængighed i dagpenge-
periodens længde. De analyserede ændringer tager udgangs-
punkt i den historiske indretning af systemet i Danmark, og 
der ses ikke på et radikalt nyt system. 
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Kapitlet indledes i afsnit II.2 med en principiel diskussion af 
rationalet for, at staten deltager i at tilbyde borgerne en  
ledighedsforsikring, og mulige positive og negative incita-
mentseffekter af en sådan ledighedsforsikring diskuteres. 
Dernæst beskrives i afsnit II.3 den nuværende indretning af 
det danske dagpengesystem. Det analyseres, hvilke personer 
der i særdeleshed anvender dagpengesystemet, hvordan det 
anvendes, og i hvor høj grad forsikringen er aktuarisk fair. I 
afsnit II.4 foretages en analyse af beskæftigelseseffekterne 
af dagpengereformen fra 2010, som disse vurderes på nuvæ-
rende tidspunkt. I afsnit II.5 analyseres det, hvordan forsik-
ringsfunktionen af dagpengesystemet kan forbedres ved at 
øge dagpengesatsen i starten af dagpengeperioden, og effek-
terne af en permanent arbejdsmarkedsydelse belyses. I  
afsnit II.6 ses der på beskæftigelseskravet, og effekter af et 
lavere genoptjeningskrav analyseres. Afsnit II.7 fokuserer 
på mulighederne for at indføre konjunkturafhængighed i 
dagpengesystemet. Endelig afrundes kapitlet i afsnit II.8 
med en sammenfatning og anbefalinger.  

II.2 Principper for ledighedsforsikring 

Risikoen for at miste sit job og blive ledig gør, at mange 
ønsker at tegne en forsikring, der sikrer dem en indkomst i 
tilfælde af ledighed. Det skyldes helt grundlæggende, at de 
fleste personer ønsker at undgå usikkerhed, at mange kun 
sjældent er ledige, og at de økonomiske konsekvenser  
typisk er betydelige, når arbejdsløshed alligevel rammer. 
Dette gør det oplagt at ønske at være forsikret og dermed 
dele risikoen ved at miste indkomsten ved arbejdsløshed. 
Adgangen til en forsikring mod ledighed vil derfor være 
velfærdsforbedrende for de fleste personer. 
 
Principielt kan en ledighedsforsikring blive varetaget af 
såvel private forsikringsselskaber som af det offentlige. 
Private udbydere af forsikringer vil imidlertid have en  
række problemer, der gør, at forsikringsomfanget vil blive 
for lavt ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, såfremt det 
udelukkende overlades til det private marked.  
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For det første medfører forsikring mod ledighed et såkaldt 
adverse selection problem. Dette dækker over, at de poten-
tielle udbydere af en sådan forsikringsordning vil have min-
dre information om de potentielle køberes risiko for at blive 
ledige end køberne selv. Forsikringspræmierne kan derfor 
ikke fuldt ud afspejle den enkeltes ledighedsrisiko, men vil 
afspejle den gennemsnitlige ledighedsrisiko blandt dem, der 
vælger at forsikre sig. Der vil derfor være en tendens til, at 
personer med relativ stor ledighedsrisiko vælger at købe en 
forsikring, mens personer med lav ledighedsrisiko i mindre 
grad vil ønske at købe en forsikring som følge af den relativt 
høje forsikringspræmie. 
 
Effekten af adverse selection er, at der kommer til at mangle 
en god forsikringsdækning for dem med sjældne og kort-
varige perioder i ledighed. Dette er et samfundsøkonomisk 
effektivitetsproblem. 
 
For det andet vil der være en tendens til, at forsikring mod 
ledighed reducerer de forsikredes incitament til aktivt at 
søge efter job og acceptere de job, som de får tilbudt, når de 
er ledige, og til at fastholde deres job, når de er beskæf-
tigede. Dette skyldes, at ledighedsforsikring reducerer  
gevinsten ved at komme i beskæftigelse og formindsker 
omkostningen ved at afslå beskæftigelse. Det er tilmed umu-
ligt for forsikringsgiveren i praksis at overvåge, hvordan de 
forsikrede opfører sig. Effekten af forsikring på forsikrings-
tagers adfærd benævnes moral hazard.  
 
Effekten af moral hazard er, at ledighedsforsikring i privat-
økonomisk regi bliver for dyr og derved for lidt udbredt i 
forhold til det samfundsøkonomisk ønskværdige. 
 
Private forsikringsselskaber har desuden vanskeligt ved at 
udbyde en ledighedsforsikring, fordi den ene forsikrings-
tagers risiko for at komme ud for at blive ledig ikke er  
uafhængig af de øvrige forsikringstageres risiko.1 Dette gør 
det vanskeligt at sprede risikoen ved ledighed. Hvis der 
eksempelvis opstår et økonomisk tilbageslag, der reducerer 
den samlede produktion og beskæftigelse, vil det forøge den 

 
1) Det er en såkaldt ikke-fuldt diversificerbar hændelse. 
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generelle ledighedsrisiko. Det kan derfor være vanskeligt for 
private forsikringsudbydere at overholde deres forpligtelser, 
i særdeleshed hvis den højere ledighed varer i en længere 
periode. Her har det offentlige mulighed for at finansiere de 
øgede ledighedsudgifter via højere skatter i fremtiden. 
 
De nævnte forhold gør det vanskeligt i praksis at have ledig-
hedsforsikring i privat regi. Som følge heraf er der stort set 
altid offentlig intervention forbundet med ledigheds-
forsikring. Dette kan enten være i form af, at det offentlige 
subsidierer eller evt. fuldt ud finansierer ledighedsunder-
støttelse via skatter, eller at medlemskab af en ledigheds-
forsikring gøres obligatorisk for beskæftigede.  
 
Offentlig intervention afhjælper imidlertid ikke moral  
hazard-problematikken i relation til ledighedsforsikring. I 
mange lande søges der at tage hånd om en del af problemet 
ved at stille krav til og kontrollere de lediges indsats for at 
søge job og sanktionere, hvis indsatsen ikke lever op til kra-
vene. I praksis er det dog ikke muligt fuldt ud at sikre, at 
den ledige søger job i det foretrukne omfang.  
 
Indretningen af ledighedsforsikringen indebærer dermed en 
afvejning mellem forsikring og incitamenter. En mere gene-
røs ledighedsforsikring, eksempelvis som følge af et højere 
ydelsesniveau eller en længere ydelsesperiode, reducerer 
indkomsttabet og forbrugsnedgangen ved ledighed, men 
trækker samtidig i retning af en mindre intensiv jobsøgning, 
længere ledighedsforløb og en øget afgang til ledighed. Der-
for skal de gavnlige effekter af ledighedsforsikring  
opvejes mod de negative incitamentseffekter og et øget le-
dighedsniveau som følge heraf. Den optimale afvejning for 
samfundet mellem forsikring og incitamenter kræver, at den 
marginale gevinst i form af bedre forsikring svarer til den 
marginale omkostning ved højere ledighed, jf. boks II.1. 
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Boks II.1 Baily-Chetty formlen for indretningen af ledighedsforsikring 

Den fundamentale afvejning mellem hensynet til forsikring og incitamenter kan 
anskueliggøres ved den såkaldte Baily-Chetty-formel, der oprindeligt blev udledt 
indenfor rammerne af en simpel søgemodel i Baily (1978). Modellen indeholder 
en offentligt finansieret ledighedsforsikring, og det indgår, at en mere generøs le-
dighedsforsikring reducerer de lediges jobsøgningsintensitet. Derudover tages der 
højde for graden af risikoaversion blandt de beskæftigede og ledige. Formlen for 
en optimal ledighedsforsikring har følgende sammenhæng: 

 

∙
∆

  afvejes mod 	  

 

hvor  er et mål for graden af risikoaversion, ∆ /  angiver den procentvise ned-
gang i forbruget ved overgang til ledighed,  er ledighedsprocenten, og  angiver, 
hvor mange procent ledigheden forøges, når understøttelsesniveauet forøges med 
en procent. Chetty (2006) viser, at formlens grundstruktur også holder i en mere 
kompliceret model, hvor der blandt andet tages højde for selvforsikring via opspa-
ring, værdien af fritid mv. 

 

Fortolkningen af ligningen er, at den marginale gevinst ved et forbedret understøt-
telsessystem i form af en øget forsikringsdækning (repræsenteret ved venstresiden 
af ligningen) skal svare til den marginale omkostning i form af svækkede jobsøg-
ningsincitamenter (højresiden). Hvis venstresiden af ligningen er større end højre-
siden, vil det være hensigtsmæssigt med en bedre forsikringsdækning via en høje-
re kompensationsgrad, mens det omvendte tilfælde betyder, at det vil være gavn-
ligt med en lavere forsikringsdækning. 

 

Generøsiteten i dagpengesystemet kan således i princippet vurderes ud fra viden 
om disse tre centrale elementer, ,  og . 

 

I Danmark er den overordnede kompensationsgrad i dagpengesystemet omkring 
50 pct., men den varierer betydeligt mellem personer. Dette kan dog også være en 
overvurdering af nedgangen i forbruget ved overgang til ledighed, da der dermed 
ses bort fra muligheden for selvforsikring via opsparede midler. Omvendt kan der 
argumenteres for, at den kompensationsgrad, der bør anvendes i evalueringen af 
formlen, skal være lavere, da der bør tages højde for, at ledige kun kan modtage 
dagpenge i en begrænset periode, og at understøttelsesniveauet derefter vil være 
lavere. Dette tager modellerne i Baily (1978) og Chetty (2006) ikke højde for. 
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Boks II.1 Baily-Chetty formlen for indretningen af ledighedsforsikring, fortsat 

Med hensyn til parameteren for risikoaversion, , er der ikke nogen stærk konsen-
sus om, hvad den bør sættes til. I de modelberegninger, der præsenteres nærmere i 
afsnit II.5, er benyttet en værdi lig med én, men nogle empiriske studier peger i 
retning af en større grad af risikoaversion. 

 

Der er heller ikke konsensus i litteraturen om størrelsesordenen på . Studier på 
tværs af lande har tidligere peget i retning af en elasticitet på mindst 1,5 jf. 
DREAM (2013). Studier, der fokuserer på ændringer indenfor et land, finder 
imidlertid et noget mindre estimat på omkring 0,5, jf. Chetty og Finkelstein 
(2013). I beregningerne i afsnit II.5 og II.6 er elasticiteten i udgangspunktet om-
kring én. 

 

Ud fra de ovenstående betragtninger kan der ikke drages nogen håndfaste konklu-
sioner om, hvorvidt det danske dagpengesystem overordnet er tilpas generøst eller 
ej. Hvis der eksempelvis anvendes 1, ∆ / 0,5 og 1, tilsiger Baily-
Chetty formlen, at dagpengesystemet er for generøst. Omvendt ville et eksempel, 
hvor 2, ∆ / 0,5 og 0,5, som også er en realistisk mulighed, føre til 
den modsatte konklusion. 

 
 
Det underliggende modsætningsforhold mellem incitamen-
ter og forsikring kan forbedres ved at gøre udbetalingen af 
ledighedsunderstøttelse betinget af rådighedskrav og del-
tagelse i aktivering mv. Dermed fratages den ledige en del af 
sin fritid, og gevinsten ved at komme i beskæftigelse for-
øges dermed med en gunstig indvirkning på jobsøgningsin-
citamenterne til følge. Disse ikke-økonomiske incitamenter 
er endvidere med til at sikre, at de ledige reelt står til rådig-
hed for arbejdsmarkedet, ligesom der naturligvis også kan 
være positive opkvalificeringseffekter. 
 
Udover indvirkningen på forsikring og incitamenter har 
ledighedsunderstøttelsessystemer fordelingsmæssige effek-
ter. Dette er tilfældet, selv når medlemskabet er frivilligt, 
såfremt en del af ledighedsudgifterne finansieres af skatter, 
som tilfældet er i Danmark.  
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Et aspekt, der kommer ud over den fundamentale afvejning 
mellem forsikring og incitamenter, er tilstedeværelsen af 
eksternaliteter tilknyttet jobsøgning, som i særdeleshed op-
står, når det tager tid for ledige stillinger og jobsøgende at 
bliver matchet med hinanden. Når den enkelte ledige søger 
mere intensivt, reduceres de øvrige jobsøgendes sandsynlig-
hed for at finde et job. Omvendt vil øget jobsøgning blandt 
ledige reducere virksomhedernes søgeomkostninger, da det 
vil blive lettere for virksomhederne at få besat ledige stillin-
ger. Derfor kan de forventes at slå flere job op som følge af 
den øgede søgeaktivitet blandt ledige. Hvorvidt eksternalite-
terne ved øget jobsøgning samlet er positive eller negative er 
således et empirisk spørgsmål, som der principielt bør tages 
højde for i udformningen af ledighedsunderstøttelsessyste-
met, jf. Landais mfl. (2014). 
 
Eksistensen af en ledighedsforsikring kan betyde højere 
produktivitet, dels fordi ledige kan vælge at søge i længere 
tid efter det rigtige job, og dels fordi jobsøgende er mere 
villige til at acceptere job, der er højproduktive, men hvor 
der samtidigt er relativ stor risiko for at blive fyret. Virk-
somhederne kan dermed slå disse job op med en god sand-
synlighed for, at de bliver besat, jf. Acemoglu og Shimer 
(2000). Det kunne eksempelvis dreje sig om job i nye virk-
somheder, hvor der er et relativt stort vækstpotentiale, men 
hvor der samtidig er betydelig usikkerhed omkring de frem-
tidige beskæftigelsesmuligheder. 
 
Omvendt er der forhold, der trækker i retning af højere sam-
fundsøkonomiske omkostninger ved ledighedsunderstøttelse. 
En mere generøs ledighedsunderstøttelse kan blandt andet 
forøge de generelle lønkrav ved at styrke de beskæftigedes 
forhandlingsposition. Højere lønninger trækker alt andet lige 
i retning af lavere jobskabelse og arbejdskraftsefterspørgsel, 
hvilket øger den strukturelle ledighed. 
 
Endelig kan ledighedsunderstøttelsens generøsitet og udbre-
delse påvirke de generelle ansættelsesvilkår på arbejdsmar-
kedet. Den såkaldte danske flexicuity-model er bygget op 
omkring ideen om, at et relativt højt understøttelsesniveau 
muliggør, at lønmodtagerne accepterer lempelige fyrings-
regler, hvilket endvidere bidrager til et relativt fleksibelt 
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arbejdsmarked med en høj jobomsætning. Ledighedsunder-
støttelsessystemet kan dermed ses som en del af en større 
uformel aftale mellem arbejdsgivere, arbejdstagere og sta-
ten, som samlet set har til hensigt at sikre et fleksibelt ar-
bejdsmarked, en høj gennemsnitlig produktivitet og en høj 
strukturel beskæftigelse. 

II.3 Dagpengesystemet 

Det primære formål med dagpengesystemet er at tilbyde en 
indkomstsikring i tilfælde af ledighed. For det enkelte individ 
er det centrale kriterium, om forsikringen yder tilstrækkelig 
dækning i tilfælde af ledighed. Fra en samfundsøkonomisk 
vinkel er der dog også en række andre hensyn at tage i indret-
ningen af dagpengesystemet, herunder navnlig hvordan for-
sikringen påvirker jobsøgningsadfærden og beskæftigelsen, 
samt hvilke fordelingskonsekvenser dagpengesystemet har. 
Som skitseret i afsnit II.2 er indretningen af dagpengesyste-
met derfor en afvejning mellem forskellige kriterier.  
 
Afvejninger i dagpengesystemet mellem de forskellige krite-
rier kan foretages ved at variere de instrumenter, som dag-
pengesystemet er sammensat af, herunder især: 
 

 Beskæftigelseskravet for optjening af dagpengeret 
 Dagpengeperiodens længde  
 Dagpengesatsens niveau og tidsprofil 

 
Afsnittet giver en deskriptiv gennemgang af dagpengesystemet 
og danner derved baggrund for de efterfølgende analyseafsnit. 
 
Frivillig dagpengeforsikring 
 
I Danmark er det frivilligt, om man vil være medlem af en 
arbejdsløshedskasse og dermed forsikre sig mod indkomst-
tab ved ledighed. I international sammenhæng er dette en 
usædvanlig konstruktion, da en ledighedsforsikring i de 
fleste lande er obligatorisk for arbejdstagere, jf. boks II.2. I 
stedet for en obligatorisk forsikring er dagpengesystemet i 
Danmark subsidieret ved offentlige midler. 
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Boks II.2 Dagpengesystemer i syv europæiske lande 

Boksen præsenterer hovedelementerne for, hvordan syv europæiske lande har ind-
rettet arbejdsløshedsforsikringen, jf. også Bjørn og Høj (2014).  

Medlemskabet af dagpengesystemet er frivilligt i Danmark og Finland, mens det 
er tvunget i Norge, Tyskland, Holland og Storbritannien. I Sverige er der en obli-
gatorisk basisforsikring, og der er mulighed for en frivillig offentlig tillægsforsik-
ring.  

Betingelsen for at være berettiget til at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse er 
typisk, at personen opfylder et beskæftigelsesomfang i en periode, der varierer fra 
12 måneder i Tyskland og Danmark til seks måneder i Sverige. Kravene til be-
skæftigelsen i perioden varierer fra fuldtidsbeskæftigelse i Danmark til 480 timer 
på seks måneder og mindst 50 timer om måneden i Sverige.  

I Norge er der ikke et krav om beskæftigelse, men der kræves en indkomst på 
knap 120.000 danske kroner det seneste år eller et gennemsnit på knap 80.000 
danske kroner de seneste tre år. I Storbritannien er der et krav til indbetalinger i 
forbindelse med beskæftigelse på mindst 26 gange mindste-bidraget for en uge 
indenfor et år. 

Dagpengeperioden varierer fra 104 uger i Norge og Danmark til 12 uger i Hol-
land, hvor perioden dog kan være længere, hvis den ledige har været beskæftiget i 
flere år, og 21 års beskæftigelse for eksempel giver mulighed for op til 104 uger 
med dagpenge i Holland. Dagpegeperioden afhænger i nogle lande af de lediges 
alder og familiestatus, idet forsørgere har en dagpengeperiode på op til 90 uger i 
Sverige, mens ikke-forsørgere har ret til 60 uger.  

Den maksimale kompensationsgrad er 90 pct. i Danmark, Norge og Finland, 
mens den er op til 60 pct. for ledige uden hjemmeboende børn i Tyskland, hvor de 
familiemæssige forhold ligesom i en række andre lande spiller en rolle. Dag-
pengene er også typisk begrænset af en maksimal sats, som dagpengene ikke kan 
overskride.  

Størrelsen af dagpengene varierer med længden af ledighedsperioden i flere lan-
de. I Holland er dagpengene eksempelvis op til 75 pct. af den tidligere indkomst i 
de første to måneder, mens den i de efterfølgende måneder højst kan være op til 
70 pct. af den tidligere indkomst. Tilsvarende aftager dagpengene i Sverige for 
ledige med tillægsforsikring fra 80 pct. af den tidligere løn de første 200 ledig-
hedsdage til 70 pct. i de efterfølgende 100 ledighedsdage. 

Arbejdsløshedsforsikrede har ret til dagpenge fra første ledighedsdag i Tyskland, 
Holland og Danmark, når de har mistet jobbet uforskyldt. I de øvrige fire lande 
går der mellem tre og syv arbejdsdage, inden de ledige får ret til dagpenge. Hvis 
personerne selvforskyldt er blevet ledige, er der en karantæne på fra tre uger i 
Danmark til 26 uger i Storbritannien, og dagpengene bortfalder helt i Holland. 
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Omkring 2,1 mio. danskere er medlem af en a-kasse, hvilket 
svarer til godt 80 pct. af arbejdsstyrken.2 Under opsvinget i 
00’erne faldt antallet af a-kassemedlemmer støt, jf. figur 
II.1. Det var primært unge under 30 år, der fravalgte  
arbejdsløshedsforsikring. Efter konjunkturtilbageslaget 
vendte udviklingen, og medlemstallet steg atter. Medlems-
fremgangen siden 2009 er altovervejende drevet af en øget 
forsikringsgrad blandt de 16-24 årige. En svaghed ved det 
frivillige system kan være, at unge i opgangstider ikke mel-
der sig ind i en arbejdsløshedskasse.  
 
 

Figur II.1 Ledighedsniveau og dagpengeforsikring 

Anm.: Nettoledighed og medlemskab af arbejdsløshedskasse er i
forhold til arbejdsstyrken. Medlemskab af arbejdsløshedskasse 
omfatter også kontingentfritagede medlemmer. 

Kilde: Danmarks Statistik, Tiårsoversigten, Statistikbanken. 
 
 
Alternativet for de ledige, der ikke er medlem af en arbejds-
løshedskasse eller har opbrugt deres dagpengeret, kan være 
kontanthjælp. Denne ydelse er lavere, og der tages højde for 
familieindkomst- og formueforhold. Alternativet for de ledi-
ge, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse eller har 
opbrugt deres dagpengeret, kan være kontanthjælp. 

 
2) Andelen af forsikrede, blandt personer der kan tegne en dagpen-

geforsikring, er højere, da eksempelvis uddannelsessøgende nor-
malt ikke kan være forsikrede. 
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Denne ydelse er lavere, og der tages højde for familieind-
komst- og formueforhold. Derfor vil mange  
beskæftigede ikke kunne modtage nogen form for ydelse, 
hvis de blev ledige, med mindre de er medlem af en arbejds-
løshedskasse.  Beregninger viser, at ca. 70 pct. af de ledige, 
der opbrugte to års dagpenge i 2012, ville få reduceret deres 
kontanthjælp på grund af deres indkomst- og formueforhold. 
Denne andel er dog følsom overfor opgørelsen af formue.3  
 
Dagpengeledighed i befolkningen 
 
Bruttoledigheden i Danmark lå i maj 2014 på godt 130.000 
fuldtidsledige, hvoraf ledige på dagpenge udgjorde 71 pct., 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgjorde 22 
pct., mens ledighed med den særlige uddannelsesydelse og 
arbejdsmarkedsydelsen stod for 7 pct., jf. tabel II.1. Fra 2009 
og frem til slutningen af 2012 udgjorde dagpengeledighed 
omtrent 80 pct. af bruttoledigheden, hvorefter andelen af dag-
pengemodtagere faldt som følge af forkortelsen af dagpengepe-
rioden.  
 
 

Tabel II.1 Bruttoledighedens sammensætning 

 Antal Andel 

 1.000 pers. pct. 

Dagpengemodtagere 95 71 

Kontanthjælpsmodtagerea) 30 22 

Særlig uddannelsesydelse og  
Arbejdsmarkedsydelse 

 
9 

 
7 

Bruttoledige 134 100 

a) Omfatter kun arbejdsmarkedsparate modtagere af kontanthjælp. 
Anm.: Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er sæsonkorrigerede tal

for maj 2014. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

 
3) Formueopgørelsen medtager ikke boligformue, da sagsbehandlere 

i nogen omfang kan vælge at se bort fra boligformue i vurder-
ingen af kontanthjælpsudbetalinger. Medtages boligformue,  
falder andelen, der kan modtage kontanthjælp.  

Ca. 30 pct. af 
ledige, der 
opbruger 
dagpengeret, kan 
få kontanthjælp 

Dagpenge-
modtagere udgør 
ca. 70 pct. af 
bruttoledigheden 
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Blandt alle dagpengeledige er der relativt flere personer 
uden en kompetencegivende uddannelse, når gruppen af 
dagpengeledige sammenlignes med alle dagpengeforsikrede, 
jf. tabel II.2. Personer med en kompetencegivende uddan-
nelse er derimod underrepræsenteret blandt de ledige. 
 
 

Tabel II.2 Uddannelse og ledighed 

 Dagpenge-
modtagere 

Dagpenge-
forsikrede 

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

Ingen kompetencegivende udd. 33 22 

Erhvervsuddannelse 37 40 

Kort videreg. uddannelse 5 6 

Mellemlang videreg. udd. 13 19 

Lang videreg. uddannelse 6 10 

Uoplyst 6 2 

I alt 100 100 

Anm.: Dagpengeforsikrede omfatter alle medlemmer af en arbejds-
løshedskasse i 2012. Dagpengemodtagere omfatter alle perso-
ner, som i slutningen af januar 2014 modtog dagpenge. Højeste
fuldførte uddannelse er for begge grupper opgjort ultimo 2012. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Ledige uden en kompetencegivende uddannelse udgør godt 
40 pct. af de ledige, der påbegynder en dagpengeperiode. 
Denne gruppe af ledige er overrepræsenteret blandt de  
ledige på alle dagpengeanciennitetstrin, det vil sige på for-
skellige tidspunkter i dagpengeperioden, sammenlignet med 
deres andel blandt alle dagpengeforsikrede, jf. figur II.2. 
Ledige med en erhvervsuddannelse udgør en faldende andel 
af de ledige med stigende dagpengeanciennitet, mens ledige 
med en lang eller mellemlang videregående uddannelse 
udgør en stigende andel af de ledige med stigende dag-
pengeanciennitet. Alle grupper af ledige med en uddannelse 
forbliver dog underrepræsenterede i forhold til deres andel 
blandt alle dagpengeforsikrede. 
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Figur II.2 Dagpengeanciennitet og uddannelse 

Anm.: Ledighed er opgjort ultimo januar i 2014, mens højeste fuld-
førte uddannelse er opgjort ultimo 2012. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Blandt husholdninger, hvor mindst et medlem er dagpenge-
forsikret, er dagpengeledigheden koncentreret på husstande i 
den nederste halvdel af indkomstfordelingen, jf. figur II.3. 
Dette skal dog ses i lyset af, at indkomsten alt andet lige 
typisk er lavere som ledig end som beskæftiget, og dag-
pengemodtagere derfor vil være i den nedre del af indkomst-
fordelingen. Opgørelsen er foretaget på husstandsniveau, da 
husholdninger typisk deles om indtægter og udgifter, og 
denne mekanisme vil agere som forbrugsudjævning på linje 
med ledighedsforsikringen. 
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Figur II.3 Fordeling af dagpengeledighed på indkomst-
deciler 

Anm.: Beregningerne er baseret på data for 2012. Decilerne er bereg-
net ud fra disponibel indkomst efter skat. Der indgår kun hus-
stande, hvor mindst et medlem er dagpengeforsikret. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Årsagen til ledighed er for 66 pct. af de berørtes vedkom-
mende, at den ledige er blevet opsagt af arbejdsgiveren, jf. 
tabel II.3. Dimittender med afsluttet uddannelse eller af-
sluttet værnepligt udgør 8 pct. af de ledige. Endelig kan 
omkring 4 pct. af alle påbegyndte ledighedsforløb i 2012 
tilskrives, at den ledige selv har valgt at sige op. Ved selv at 
sige op får den ledige tre ugers karantæne, inden ved-
kommende kan modtage dagpenge.  
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Tabel II.3 Årsag til nye ledighedsforløb, 2012 

            Pct. 

Opsagt af arbejdsgiver            66 

Egen opsigelse              4 

Dimittend mv.a)              8 

Andet/ikke oplyst            22 

I alt           100 

a) Denne kategori indeholder også ledige, der har været værne-
pligtige umiddelbart før ledighed. 

Anm.: Opgørelsen omfatter alle ledighedsforløb påbegyndt i 2012. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Beskæftigelseskrav 
 
Et medlem af en arbejdsløshedskasse er i tilfælde af ledig-
hed berettiget til dagpenge, såfremt vedkommende har været 
medlem i mindst et år og opfylder et beskæftigelseskrav. 
Det kræver således 1.924 timers fuldtidsbeskæftigelse i et 
ordinært (ustøttet) job inden for de seneste tre år for at få ret 
til dagpenge. For en ledig, der har opbrugt en del af dagpen-
geperioden, genoptjenes en ny fuld dagpengeperiode ligele-
des, når personen har arbejdet 1.924 timer indenfor tre år 
siden påbegyndelsen af dagpengeperioden, den såkaldte 
referenceperiode, jf. boks II.3. Beskæftigelseskravet i Dan-
mark er længere end i en række andre europæiske lande, jf. 
boks II.2. 
 
Som del af dagpengereformen blev genoptjeningskravet for 
ledige, der opbruger deres dagpengeret, med virkning fra 
juni 2012 øget fra 962 timer til 1.924 timer. Dagpengere-
formen ændrede ikke på optjeningskravet for nye forsikrede 
i dagpengesystemet eller for genoptjeningskravet for dag-
pengeretten under en igangværende dagpengeperiode. I af-
snit II.6 uddybes facetterne af beskæftigelseskravet, og der 
præsenteres en række empiriske belysninger af beskæftigel-
seskravet og en vurdering af effekterne af at genindføre det 
lavere beskæftigelseskrav for personer, der opbruger deres 
dagpengeret. 
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Varighed af dagpengeforløb 
 
Hver gang en beskæftiget med fuld dagpengeret bliver  
ledig, påbegyndes en ny treårig referenceperiode. Indenfor 
en påbegyndt referenceperiode kan en ledig maksimalt mod-
tage dagpenge i to år. I forbindelse med dagpengereformen 
fra 2010 blev den maksimale dagpengelængde forkortet fra 
fire til to år, jf. afsnit II.4. Ledige, der påbegyndte deres 
dagpengeperiode efter 1. januar 2011, stod som de første 
over for en to-årig dagpengeperiode. Den maksimale dag-
pengeperiode i Danmark på to år er en af de længste blandt 
syv europæiske lande med forskellige velfærdssystemer, se 
boks II.2 ovenfor.  
 
Som et midlertidige tiltag blev der pr. 1. januar 2014 indført 
en arbejdsmarkedsydelse, som en ledig, der opbruger dag-
pengeretten, kan modtage. Ledige, der opbruger dagpenge-
perioden i efteråret 2014, kan modtage arbejdsmarkeds-
ydelsen i op til et år. Arbejdsmarkedsydelsen udfases med 
tre måneder pr. halvår og vil således ophøre i 2016. Arbejds-
markedsydelsen er på 60 pct. af dagpengesatsen for ikke-
forsørgere og 80 pct. for forsørgere og svarer dermed om-
trent til de højeste kontanthjælpssatser, men er i modsætning 
til kontanthjælpen uafhængig af familieindkomst og formue. 
I afsnit II.5 præsenteres beregninger af effekterne af at ind-
føre en permanent, etårig arbejdsmarkedsydelse. 
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Boks II.3 Dagpenge, beskæftigelseskrav og referenceperiode 

Boksen illustrerer principperne i dagpengesystemet for indplaceringstidspunkt, 
referenceperiode, beskæftigelseskravet og dagpengeperioden.  

Når et a-kassemedlem med ret til dagpenge bliver ledig første gang, indplaceres 
han i en dagpengeperiode, som består af en to-årig ydelsesperiode (104 uger)  
indenfor en tre-årig referenceperiode (156 uger). Inden for referenceperioden har 
han ret til 104 ugers dagpenge. Alle uger med udbetaling af ydelser indgår i for-
bruget af dagpenge. Hvis han opnår beskæftigelse og arbejder 1.924 timer (svarende 
til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse) i et job uden offentlig støtte efter at være blevet 
indplaceret i dagpengeperioden, får han ret til en ny periode med dagpenge på op 
til 104 uger (indenfor tre år), hvis han skulle blive ledig igen. Kun beskæftigelse 
inden for de sidste tre år kan medregnes i opgørelsen af de 1.924 timer. Timer i  
beskæftigelse kan ikke medregnes, hvis de ligger forud for medlemskabet af  
arbejdsløshedskassen eller før det seneste indplaceringstidspunkt, som er det tids-
punkt, hvor en ledig påbegynder en ny referenceperiode og begynder at bruge af 
sin dagpengeperiode. Såfremt den ledige opbruger retten til dagpenge, kan han 
genoptjene den ved at være i arbejde i 1924 timer indenfor tre år. Reglerne i dag-
pengesystemet kan anskueliggøres med et par illustrative eksempler: 

Betragt f.eks. en person A, der bliver ledig d. 1. januar 2014, og herefter ind-
placeres i en dagpengeperiode (IPT1) med “fuld dagpengeret”, jf. figur A. Denne 
person kommer igen i fuldtidsbeskæftigelse 1. april, og han har så været ledig i 14 
uger. Han forbliver i arbejde frem til udgangen af september. Den 1. oktober, 
melder han sig ledig igen. Han har i denne periode været i beskæftigelse i 962 ti-
mer (svarende til et halvt års fuldtidsbeskæftigelse). Derefter fortsætter han i den 
påbegyndte dagpengeperiode, men nu kun med ret til dagpenge i 90 uger (=104-14). 
Han går ledig indtil 1. januar 2015, hvor han igen bliver ansat i et fuldtidsbeskæf-
tiget job. Det betyder, at han har været ledig i 14 uger i anden omgang og 28 uger 
i alt siden indplaceringen. Han forbliver ansat i jobbet indtil udgangen af septem-
ber 2015. Han har nu genoptjent den fulde dagpengeret, da han siden indpla-
ceringen 1. januar 2014 har haft seks måneders beskæftigelse i 2014 og ni måne-
ders beskæftigelse i 2015, dvs. i alt 15 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Han har 
dermed opfyldt beskæftigelseskravet på mindst 1.924 timer inden for tre år. Han 
melder sig ledig og indplaceres herefter i en ny dagpengeperiode (IPT2) med ret 
til nye 104 ugers dagpenge. Han kan derfor potentielt modtage dagpenge frem til 
udgangen af september 2017, såfremt han ikke finder beskæftigelse og er uafbrudt 
ledig indtil da. 
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Boks II.3 Dagpenge, beskæftigelseskrav og referenceperiode, fortsat 

Figur A Eksempler på brug af dagpengesystemet 

 

Betragt alternativt en person B, som har samme beskæftigelses- og ledigheds-
historie i 2014, men som ikke finder beskæftigelse igen 1. januar 2015. Han har 
dermed pr. 1. januar 2015 modtaget dagpenge i 28 uger, og han kan derfor mod-
tage dagpenge frem til 12.juni 2016, hvorefter han vil have opbrugt dagpenge-
retten, såfremt han ikke finder beskæftigelse inden da. 

Efter at dagpengeretten er opbrugt, kræver det 1.924 timers beskæftigelse inden 
for tre år at genoptjene dagpengeretten. Først når dette beskæftigelseskrav er op-
fyldt, kan person B en modtage dagpenge igen. Når han melder sig ledig, vil man 
se på, om han indenfor de sidste tre år har haft 1.924 timer beskæftigelse. Hvis 
han anmoder om dagpenge efter 1. oktober 2017, vil de timer, som han har arbej-
det i perioden 1. april til 1. oktober 2014, som udgangspunkt ikke længere tælle 
med i regnskabet til beskæftigelseskravet, da de ligger mere end tre år tilbage. I 
visse situationer (fx sygdom over fire ugers varighed og barsel) kan op-
tjeningsperioden dog forlænges med sammenlagt op til to år. 

 
 
Brug af dagpengesystemet 
 
Dagpengesystemets formål er at give en indkomsterstattende 
ydelse til ledige under ledighedsforløb i op til i alt to års 
samlet ledighed indenfor en periode på tre år. En opgørelse 
over de seneste 10 år viser, at knap 2⁄3 af alle forsikrede ledi-
ge de seneste 10 år ikke har modtaget dagpenge, jf. figur II.4. 
Knap 29 pct. af de dagpengeforsikrede har været ledige 
mellem 0 og 25 pct. af tiden, svarende til højest tre måne-
ders ledighed inden for et år, mens de resterende 6 pct. har 
været ledige mere end 20 pct. af tiden. 
 

Kun 1⁄3 af de 
forsikrede 
modtager 
dagpenge i løbet 
af 10 år 
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Figur II.4 Ledighedsgrad, 2004-13 

 
Anm.: Ledighedsgraden er opgjort for perioden 2004-2013 for alle 

personer, der har været dagpengeforsikrede i hele perioden.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Størstedelen af de personer, der bliver ledige og får dagpenge, 
er kun uden beskæftigelse i relativt kort tid ad gangen. Blandt 
de ledige, som har brugt 25-28 uger af deres dagpengeperiode, 
har knap 60 pct. ikke haft beskæftigelse siden starten af deres 
dagpengeperiode, jf. figur II.5. Dette betyder, at mere end 40 
pct. af de ledige har været i beskæftigelse mindst en gang siden 
de påbegyndte den aktuelle dagpengeperiode. Samtidig er der 
25 pct. af de ledige med en dagpengeanciennitet på over 100 
uger, som har modtaget dagpenge uafbrudt i næsten to år. 
 
Den store andel af kortere dagpengeforløb har været svagt 
stigende over de seneste godt 20 år, fra godt 40 pct. i 1990’erne 
til ca. 50 pct. de senere år, jf. figur II.6. Mens der ikke kan 
observeres nogen nævneværdig ændring omkring den tidligere 
milde højkonjunktur i starten af 00’erne, steg andelen af korte 
dagpengeforløb af under tre måneders varighed kraftigt i for-
bindelse med den seneste højkonjunktur, mens især andelen af 
dagpengeforløb af fire til seks kvartalers varighed faldt. 
 
De relativt mange korte ledighedsforløb afspejler sig i forde-
lingen af dagpengeanciennitet. Knap 30 pct. af den årlige le-
dighed ligger inden for det første kvartal af dagpengeperioden, 
jf. figur II.7. Til gengæld er det kun omkring 5 pct. af ledighe-
den, der ligger i ottende kvartal i nærheden af udløb af dagpen-
geretten. 
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Figur II.5 Uafbrudte dagpengefor-
løb, efter dagpengeanci-
ennitet 

 Figur II.6 Varigheden af dag- 
                        pengeforløb over tid 

 

Anm.: Figur II.5 viser andelen af ledige med en vis dagpengeanciennitet, som i uge 10, 2013, havde
haft uafbrudt dagpengeforløb siden starten på deres dagpengeperiode. Afbrud på op til tre
uger betragtes ikke som et egentligt afbrud af ledigheden. Figur II.6 viser for de enkelte år 
fordelingen af de dagpengeforløb, som påbegyndes i året, på deres endelige varighed. Sidste 
opgørelsesår er 2012. Opgørelse rækker frem til marts 2014. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 

Figur II.7 Ledighedsanciennitet 

Anm.: Opgørelsen omfatter dagpengeledighed i 2012 inkl. aktivering,
men ekskl. støttet beskæftigelse. Opgørelsen sker på ugeniveau,
så én persons ledighed kan indgå i ledighedsomfanget på op til
flere forskellige anciennitetskvartaler. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
 
 

97-10085-8873-7661-6449-5237-4025-2813-160-4

100

80

60

40

20

Pct.

20112009200720052003200119991997199519931991

80

60

40

20

0

Pct

Under 13 uger 13-26 uger
27-39 uger 40-52 uger
53-65 uger 66-78 uger
+79 uger

87654321

35

30

25

20

15

10

5

0

Kvartaler

Pct.



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 180 

Dagpengesats  
 
En fuldtidsforsikret ledig modtager et dagpengebeløb sva-
rende til 90 pct. af den hidtidige lønindkomst i de tre måne-
der op til, at ledigheden påbegyndes. Dagpengebeløbet kan 
dog ikke overstige maksimumsbeløbet. Som fuldtidsforsik-
ret udgør dette maksimumsbeløb i 2014 815 kr. om dagen, 
svarende til 17.660 kr. om måneden, før skat.  Omkring 85 
pct. af de forsikrede ledige modtager den maksimale dag-
pengesats.4  
 
En måde at vise dagpengesystemets generøsitet er kompen-
sationsgraden, dvs. ledighedsindkomstens andel af arbejds-
indkomsten. Med de gældende dagpengesatser modtager en 
beskæftiget, der har en timeløn på medianen af timelønsfor-
delingen, en dagpengeindkomst svarende til ca. 60 pct. af 
sin hidtidige arbejdsindkomst, jf. tabel II.4.5 Den maksimale 
dagpengesats er uafhængig af den foregående indkomst, og 
kompensationsgraden varierer derfor med arbejdsindkom-
sten. En beskæftiget med en timeløn på 25. percentil har en 
kompensationsgrad på ca. 69 pct., mens en beskæftiget på 
75. percentil modtager dagpenge svarende til ca. 52 pct. af 
sin arbejdsindkomst.6 
 
 

 
4) Opgørelsen på baggrund af registerdata for 2013. 

5) Et tidligere studie på baggrund af mikrodata fandt en gennemsnit-
lig kompensationsgrad på ca. 60 pct. for 2013, jf. Økonomi- og 
Indenrigsministeriet (2014).  

6) Her er der kun taget højde for ændringer i indkomsten fra beskæf-
tigelse og dagpenge og ikke eksempelvis for boligsikring eller 
daginstitutionsbetaling. 
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Tabel II.4 Kompensationsgrader som funktion af  
arbejdsindkomst 

Timeløns-
fordeling 

Timeløn Arbejds-
indkomst pr. 

måned 

Kompen-
sationsgrad 

   ----------  Kr.  ----------  Pct. 

10. percentil 150       16.468 79,1 

25. percentil 173       18.788 69,3 

50. percentil 202       21.571 60,4 

75. percentil 243       25.244 51,6 

90. percentil 307       30.146 43,2 

Anm.: Timelønninger er opgjort før skat for beskæftigede med mindst 
1.500 arbejdstimer om året og omfatter A- og B-lønindkomst 
inkl. arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og personalegoder. 
Arbejdsindkomsten pr. måned er efter skat. Kompensationsgra-
derne er beregnet for en fuldtidsforsikret dagpengemodtager på 
den maksimale dagpengesats, som sammenlignes med helårs-
beskæftigede (1.924 timer) på de præsenterede timelønniveau-
er. Kompensationsgraderne er efter arbejdsmarkedsbidrag og
skat.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
En gennemsnitlig kompensationsgrad, der angiver dagpen-
geniveauet relativt til den gennemsnitlige lønindkomst for 
en arbejder i industrien, er gradvist faldet siden begyndelsen 
af 1980’erne, jf. figur II.8. Årsagerne til det observerede fald 
i kompensationsgraden skal bl.a. findes i den årlige regule-
ring af den maksimale dagpengesats. 
 
 

Faldende 
kompensations-
grad over tid 



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 182 

Figur II.8 Makrokompensationsgraden 

202020152010200520001995199019851980

65

60

55

50

45

Pct.

Løn inkl. pensionsbidrag
Løn ekskl. pensionsbidrag 

 
Anm.: Kompensationsgraden er beregnet som det gennemsnitlige 

dagpenge beløb pr. år pr. fuldtidsdagpengeledig i forhold til den
gennemsnitlige årsløn i industrien efter arbejdsmarkedsbidrag 
for en heltidsansat, inkl. pension. Pensionsbidraget er beregnet 
ud fra lønstatistikken. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank. 
 
 
Den maksimale dagpengesats reguleres årligt efter lønstig-
ningstakt i den private sektor, hvor der dog er fratrukket 0,3 
pct.point, hvis lønstigningerne overstiger 2,3 pct. Midler 
svarende til denne mindreregulering afsættes til andre for-
mål, men over tid vil dette reducere den reale kompensati-
onsgrad i dagpengesystemet for den hovedpart af dagpen-
gemodtagerne, som modtager den maksimale dagpengesats, 
da denne stiger mindre i reale termer end lønningerne.  
 
En anden forklaring til den faldende kompensationsgrad er 
den stigende andel af den udbetalte arbejdsløn, som indbe-
tales direkte til arbejdsmarkedspensioner. Ved opgørelse af 
satsreguleringsprocenten fratrækkes arbejdsgiverens og 
lønmodtagerens bidrag til ATP samt arbejdsmarkedspensio-
ner og andre pensioner administreret af arbejdsgiveren. En 
stigning i pensionsindbetalingerne som andel af lønnen vil 
derfor medføre en lavere stigningstakt i beregningsgrundla-
get for satsreguleringen og dermed en lavere stigningstakt i 
dagpengesatserne. Pensionsindbetalingerne vil komme be-
skæftigede til gode senere i livet, men den enkelte person vil 
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i tilfælde af ledighed få udbetalt en lavere dagpengeydelse, 
end hvis pensionsbetalingerne havde været en konstant del 
af lønnen, hvilket fremgår af ovenstående figur.  
 
I de kommende år kan der forventes et yderligere fald i 
kompensationsgraden fra dagpenge. En del af den fremtidi-
ge udvikling skal ses på baggrund af skattereformen fra 
2012, der indebærer en lavere regulering af satser og beløb 
til offentlige overførsler i forhold til lønudviklingen i den 
private sektor. 
 
Aktuarisk fairness i dagpengesystemet 
 
Dagpengesystemet er en frivillig forsikringsordning mod 
ledighed, hvor den enkelte vil afveje gevinster og omkost-
ninger ved medlemskab. Det er derfor relevant at se på net-
togevinsten fra dagpengeforsikringen, det vil sige på graden 
af aktuarisk fairness. En forsikringsordning er aktuarisk fair, 
hvis summen af alle fremtidige bidragsbetalinger er lig med 
summen af alle fremtidige forventede udbetalinger fra for-
sikringen. 
 
Graden af aktuarisk fairness kan udtrykkes ved nettogevin-
sten fra et medlemskab i dagpengesystemet, det vil sige 
forskellen mellem summen af de forventede dagpengeudbe-
talinger og bidragsbetalingen til en arbejdsløshedskasse. En 
ledighedsforsikret har således en positiv nettogevinst, hvis 
de samlede forventede dagpengeudbetalinger overstiger de 
samlede bidragsbetalinger over en periode. Den forventede 
dagpengeudbetaling kan udtrykkes ved en ledighedsgrad. 
Illustreres nettogevinsten fra dagpengeforsikringen over en 
tiårig periode, er nettogevinsten fra et medlemskab i dag-
pengesystemet omtrent nul ved en ledighedsgrad på knap to 
pct., jf. tabel II.5 og boks II.4. Dette indebærer, at indbeta-
linger og udbetalinger fra dagpengesystemet omtrent balan-
cerer ved en ledighed på ca. en uge inden for et år. 
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Boks II.4 Illustration af nettogevinsten fra dagpengeforsikring 

Der foretages en beregning, der illustrerer den forventede nettogevinst ved at bli-
ve medlem af en arbejdsløshedskasse. Omkostningen ved at være medlem består i 
nutidsværdien af kontingentbetalingerne efter skat, mens gevinsten er nutidsvær-
dien af de dagpenge efter skat, man kan forvente at modtage. 

 

Nutidsværdien af de samlede kontingentbetalinger K fra 2014 til år T beregnes 
som 

 

1 ∑ 1 1  , 
 

hvor  er A-kassebidraget i 2014,  er den årlige reguleringsprocent for bi-
draget, r er den realrente, kontingentet alternativ ville kunne forrentes med, og 

 er den skattesats, som A-kassebidraget kan trækkes fra med. 

 

Gevinsten ved medlemsskabet kan tilsvarende beregnes som 

 

1 ∑ ∙ ∙ 1 1   , 
 

hvor  er dagpengeindkomsten i 2014 for en fuldtidsledig,  er personens 
gennemsnitlige ledighedsgrad, og  er hans gennemsnitsskatten. Nettogevinsten 
fra forsikringen, DP-K, omregnes til en årlig annuitet ved brug af renten r. 

 

Det forventede nettogevinst ved at være medlem kan således udtrykkes som for-
holdet mellem DP og K  

1 ∙

1
, 

 

der bl.a. viser, at jo højere dagpengeniveauet efter skat er i forhold til kontingentet 
efter skat, og jo højere den forventede ledighedsgrad er, desto større er nettoge-
vinsten ved en dagpengeforsikring. 

 

Gevinsten kan også anskues som beløb. I så fald bliver størrelsen afhængig af pe-
riodelængden. Ses der på en 10-årige periode kan gevinsten i kroner og øre bereg-
nes som . 
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Boks II.4 Illustration af nettogevinsten fra dagpengeforsikring, fortsat 

For at gennemføre beregningerne må der vælges værdier til ligningernes forskel-
lige variable og parametre. 

 

Ledighedsgrad 

Ledighedsgraden antages at være konstant over tid. Men fordi ledighedssandsyn-
ligheden ikke er den samme for alle typer medlemmer, opgøres nettogevinsten for 
seks forskellige ledighedsgrader: 0, 1, 2, 8, 17 og 50 pct. 

 

Beskatning af dagpenge 

Beskatningen af dagpengeindkomsten opgøres for ledighedstyperne ud fra en 
samlet indkomst, der er en sammenvejning af dagpenge og arbejdsindkomst base-
ret på ledighedsgraden 

 

∙ 1 ∙ ∙ 1.924, 
 

hvor w er timelønnen på medianen i timelønsfordelingen, opgjort i 2012 og frem-
skrevet til 2014-niveau. En gennemsnitsskat  beregnes på baggrund af den sam-
lede indkomst , for alle seks ledighedsgrader i. 

 

Øvrige parametre 

Årligt forsikringsbidrag (ekskl. administrationsbidrag) k    = 3.912 kr. 

Satsregulering   s    = -0,003 a)  

Årligt dagpengeniveau   dp   = 211.900 kr. b) 

Realrente (nominel rente: 4,75 pct., inflation: 1,75 pct.) r      = 0,0294  

Samlet fradragssats for bidrag  	= 30,8 pct. 

a) Der anvendes en real satsregulering på -0,3 pct., da satsreguleringen ikke udligner den fulde 
lønudvikling. Der er her set bort fra den lavere regulering som følge af skattereformen 2012. 

b) For dagpengesatsen anvendes en indkomstafhængig dagpengesats, som er 90 pct. af dagsløn-
nen for den enkelte, givet timelønnen, dog kun op til den maksimale dagpengesats. I beregnin-
gen anvendes her dog den maksimale dagpengesats, da grænseværdien for timelønnen for en 
fuldtidsbeskæftiget for 90 pct.-reglen er lavere end 10. percentil i timelønsfordelingen. 
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Dagpengeforsikrede med en højere gennemsnitlig ledig-
hedsgrad end 2 pct. har et positivt nettogevinst, hvilket i 
perioden 2004-13 var tilfældet for knap 30 pct. af alle ledig-
hedsforsikrede, se også figur II.4 ovenfor. Ved en ledig-
hedsgrad på 8 pct., svarende til fire ugers ledighed inden for 
et år, beløber nettogevinsten fra dagpengeforsikringen sig til 
ca. 8.000 kr. pr. år, dvs. at personen får sin bidragsbetaling 
til arbejdsløshedskassen tilbagebetalt omkring fire gange.7 
En person, der gennemsnitlig er ledig halvdelen af tiden, har 
en årlig nettogevinst på knap 70.000 kr., når dagpengeudbe-
talingerne holdes op imod bidragsbetalingerne til en arbejds-
løshedskasse. 
 
Dagpengeforsikrede med en ledighedsgrad på under 2 pct. 
bidrager derimod netto til dagpengesystemet. De fleste 
mennesker ønsker at undgå usikkerhed og er villige til at 
betale for at sikre sig mod konsekvenserne af store, men 
sjældne indkomstfald som følge af f.eks. ledighed. I afsnit 
II.5 ses der nærmere på ændringer af dagpengesystemet, der 
kan øge nettogevinsten for ledige, der sjældent og kortvarigt 
er ledige. 
 
 

 
7) Den absolutte nettogevinst ved dagpengeforsikringen er afhængig 

af længden af perioden, der betragtes, mens forholdet mellem den 
forventede udbetaling og bidragsbetalingen ikke er det.  

30 pct. af de 
forsikrede ledige 
har nettogevinst 
fra forsikring 

Nettobidrag kan 
forklares med 
forsikringsønske 
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Tabel II.5 Forventet nettogevinst fra dagpengesystemet, pr. år 

Ledigheds-
grad 

Ledighed i 
løbet af 1 år 

Bidrag til 
A-kasse 

Forventet 
udbetaling 

Netto-
gevinst 

Udbetaling/ 
bidrag 

      Pct. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.  

0 - 3 0 -3 0,0 
1 ½ uge 3 1 -1 0,5 
2 1 uge 3 3 0 1,0 
8 4 uger 3 11 8 4,0 

17 2 måneder 3 24 21 8,6 
50 ½ år 3 71 69 25,9 

Anm.: Opgørelsen viser nettogevinsten efter skat over en tiårig periode fra bidrag til arbejdsløsheds-
kassen og de forventede udbetalinger af dagpenge, som funktion af ledighedsgraden, jf. også
boks II.4. På grund af afrunding summerer bidrag til arbejdsløshedskasse og forventet udbeta-
ling ikke altid til nettogevinsten. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Opbrug af dagpengeperioden 
 
Dagpengesystemet er en forsikringsordning, hvor forsikrede 
ledige maksimalt kan modtage dagpenge i to år inden for en 
periode på tre år. Antallet af ledige, der opbruger retten til 
dagpenge, inden de igen er kommet i beskæftigelse, er ét 
muligt kriterie for vurdering af dagpengesystemet. I det 
følgende ses der derfor på, hvor mange ledige opbruger 
dagpengeretten, samt hvad de overgår til efterfølgende. 
 
Udviklingen i antallet af ledige, som opbruger deres fulde 
dagpengeret, har de senere år været præget af midlertidige 
faktorer. Den gradvise indfasning af dagpengereformen og 
diverse midlertidige ordninger kombineret med en svag 
økonomisk udvikling har medført, at flere ledige oparbejde-
de en høj dagpengeanciennitet. Det har medført, at antallet 
af ledige, der har opbrugt dagpengeretten, har været ekstra-
ordinært højt, sammenlignet med en situation, hvor dagpen-
gereformen er fuldt indfaset, og midlertidige ordninger er 
udløbet.  
 

Midlertidige 
faktorer i antal 
ledige, der hidtil 
har opbrugt 
dagpengeret 
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Ledige, der påbegyndte deres dagpengeperiode efter  
31. december 2010, har haft en to-årig dagpengeperiode, 
uden mulighed for forlængelse.8 Denne gruppe af ledige er 
derfor den tidligste gruppe af ledige, der kan anvendes til at 
vurdere antallet af ledige, der opbruger dagpengeperioden 
under de gældende dagpengeregler. I det følgende ses der 
derfor på ledige, der påbegyndte en dagpengeperiode i janu-
ar til marts 2011. 
 
Der var i alt godt 39.000 ledige, der påbegyndte en ny dag-
pengeperiode i jan.-marts 2011. En opgørelse viser, at knap 
7 pct. af denne gruppe, svarende til knap 2.700 personer, har 
opbrugt deres dagpengeret frem til marts 2014, jf. tabel II.7.9 
Tre måneder efter opbrug af dagpengeretten er knap en tred-
jedel af de ledige i beskæftigelse, knap 40 pct. modtager den 
særlige uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse, mens 
7 pct. hverken modtager en offentlig ydelse eller er i be-
skæftigelse. 
 
Ved opbrug af deres dagpengeret havde de ledige i gennem-
snit oparbejdet godt 360 timers beskæftigelse til opfyldelse 
af beskæftigelseskravet, og under 1 pct. af de ledige opfyl-
der beskæftigelseskravet på 1.924 timer for en ny dagpenge-
periode ved udløb af dagpengeperioden. En mindre del af de 
betragtede ledige genoptjener dog efterfølgende dagpenge-
retten og modtager 3 måneder efter udløb af dagpengeretten 
atter dagpenge. I afsnit II.6 ses der nærmere på effekterne af 
at halvere det gældende genoptjeningskrav for ledige, der 
opbruger dagpengeretten. 
 

 
8) Der ses her bort fra arbejdsmarkedsydelsen, da ydelsen er midler-

tidig. 

9) For nyledige fra jan.-marts 2011 vil referenceperioden udløbe i 
jan.-marts 2014, medmindre de ledige pga. f.eks. sygdom har fået 
forlænget referenceperioden, se også boks II.3. Med forbehold for 
sygdom mv. vil den betragtede gruppe af nyledige derfor enten 
opbruge dagpengeretten eller have udløb af referenceperioden. 

Ser på nyledige 
fra jan.-marts 
2011 

Syv pct. opbruger 
dagpengeret 
 
 
Knap en 1⁄3 er tre 
måneder senere i 
beskæftigelse 

Langt fra 
genoptjening af 
dagpengeret 
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Tabel II.6 Opbrug af dagpengeretten 

 Antal 
 personer 

Andel 

  Pct. 

Antal nyledige i jan.-marts 2011 39.442 100 

Heraf opbruger dagpengeret, 2.664 6,8 

og overgår til   

Beskæftigelsea) 769 29 

Dagpenge 164 6 

Arbejdsmarkedsydelse 999 38 

Kontant- og uddannelseshjælp 119 4 

Selvforsørgelse 189 7 

Andet 286 11 

Censoreretb) 138 5 

a) Beskæftigelse indebærer, at personen ikke modtager ydelser og
har lønindkomst i måneden. Inklusive seniorjob. 

b) Personerne kan ikke observeres, da de opbruger deres dagpen-
geperiode mindre end tre måneder inden sidste observation i 
data. 

Anm.: Opgørelsen ser på personerne i den måned, der følger omtrent
tre måneder efter det tidspunkt, hvor de opbruger dagpengeret-
ten, og er baseret på data for ledighed mv. frem til medio april
2014. Arbejdsmarkedsydelse omfatter også særlig uddannelses-
ydelse.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
En sammenligning af uddannelsesoplysninger for de ledige, 
der således opbruger deres dagpengeret, med uddannelses-
sammensætningen for alle nyledige fra jan.-marts 2011 vi-
ser, at ufaglærte udgør en større andel blandt de ledige, der 
opbruger dagpengeretten, end blandt alle nyledige fra jan.-
marts 2011, jf. tabel II.7. Ledige med en erhvervsfaglig eller 
en mellemlang videregående uddannelse er derimod under-
repræsenteret blandt de ledige, der opbruger dagpengeretten.  
 
 

Højere andel 
ufaglærte blandt 
ledige, der 
opbruger 
dagpengeret 
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Tabel II.7 Uddannelse for ledige, der opbruger dag-
pengeretten 

 Opbruger 
dagpengeret

Alle 
nyledige 

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

Ufaglært  31 22 

Erhvervsfaglig uddannelse 37 43 

Kort videregående uddannelse 5 5 

Mellemlang videregående udd. 13 17 

Lang videregående uddannelse 9 8 

Uoplyst 5 4 

I alt 100 100 

Anm.: Opgørelse omfatter ledige, der påbegynder en ny dagpengepe-
riode jan.-marts 2011. Uddannelse er højeste fuldførte uddan-
nelse ultimo 2012. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Særregler indenfor dagpengesystemet 
 
På en række områder indeholder dagpengesystemet særlige 
regler for udvalgte grupper. For forsikrede seniorer med 
højst fem år til efterlønsalderen gælder det, at de har ret til et 
seniorjob i kommunen, såfremt de mister dagpengeretten, og 
de er medlem af efterlønsordningen. Ansættelsen i kommu-
nen skal ske på samme løn- og arbejdsvilkår som for andre 
ansatte med et tilsvarende arbejde, og de må ikke fortrænge 
andre kommunalt ansatte. Seniorjobordningen blev indført i 
begyndelsen af 2007 og erstattede den forlængede dagpen-
geret frem til efterlønsalderen for 50-59-årige. 
 
En anden gruppe med særlige regler i dagpengesystemet er 
nyuddannede, der har afsluttet en uddannelse med en varig-
hed på mindst 18 måneder. De er fritaget for såvel beskæfti-
gelseskravet som kravet om, at den ledige skal have været 
medlem af en arbejdsløshedskasse i et år, før der kan udbe-
tales dagenge. Der er dog en karantæneperiode på en måned 
for nyuddannede, der ikke har været medlem af en arbejds-
løshedskasse i et år. Ydelsesniveauet for en dimittend er i 
2014 godt 14.000 kr. om måneden, dvs. 82 pct. af den mak-

Seniorer har ret 
til et kommunalt 
job, hvis de 
opbruger retten 
til dagpenge  

Nyuddannede 
fritaget for 
beskæftigelses-
krav og krav om 
medlemskab i et 
år 
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simale dagpengesats. Knap 8 pct. af alle påbegyndte ledig-
hedsforløb i 2012 involverede nyuddannede og ledige, der 
netop har afsluttet deres værnepligt.  
 
Finansiering af dagpengesystemet 
 
I Danmark er ledighedsforsikring bygget op omkring ar-
bejdsløshedskassesystemet, som administrerer udbetalingen 
af dagpenge. Der findes aktuelt 26 forskellige arbejdsløs-
hedskasser i Danmark. Forsikrede betaler et kontingent, som 
bidrager til finansieringen af dagpengeudgifterne, mens den 
øvrige del af finansieringen dækkes af skatteindtægter. I 
2013 udgjorde de samlede udgifter til dagpengeudbetalinger 
knap 20 mia. kr., mens medlemsbidragene beløb sig til knap 
12 mia. kr. inklusive administrationsbidrag men eksklusive 
efterlønsbidrag. Medlemsbidragene dækkede således ca. 60 
pct. af de samlede udgifter til dagpenge, jf. figur II.9.  
 
 

Figur II.9 Arbejdsløshedskassekontingenters andel af 
dagpengeudgifter 

Anm.: I kontingenter indgår administrationsbidrag. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, og egne beregninger. 
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I de senere år med lavkonjunktur og et relativt højt antal 
ledige har kontingenterne til arbejdsløshedskasserne ikke 
været tilstrækkelige til at finansiere udgifterne. I 2008, hvor 
ledigheden var rekordlav, oversteg de samlede arbejdsløs-
hedskassebidrag derimod udgifterne til dagpengeudbetalin-
ger med omkring 3 mia. kr. Det forventes, at nettoudgifterne 
til dagpengesystemet for staten vil aftage de kommende år i 
takt med, at ledigheden forventes at falde, og beskæftigelsen 
stiger. 

II.4 Dagpengereformen  

Med Genopretningsaftalen fra juni 2010 blev en reform af 
dagpengesystemet vedtaget. Først og fremmest blev dag-
pengeperiodens længde reduceret fra maksimalt fire til to år. 
Oprindeligt fik de daværende ledige i juli 2010 afkortet de-
res resterende dagpengeret til to år, dog maksimalt fire år i 
alt, ligesom alle nyledige efter reformen fik ret til to års 
dagpenge. Sidenhen blev indfasningen dog ændret flere 
gange, jf. nedenfor.  
 
Dagpengereformen skærpede med virkning fra juli 2012 
også genoptjeningskravet for ledige, der har opbrugt dag-
pengeretten, fra 26 til 52 ugers beskæftigelse. Dermed fik 
alle forsikrede ledige det samme beskæftigelseskrav til op-
tjening af dagpengeretten, jf. også afsnit II.6. 
 
Reformen har været meget omdiskuteret, da et uventet stort 
antal ledige har opbrugt deres ret til dagpenge i løbet af 
2013 og 2014. Intentionerne med reformen var blandt andet 
at få ledige hurtigere i beskæftigelse og dermed reducere 
den strukturelle ledighed. Dette afsnit fokuserer på refor-
mens konsekvenser for beskæftigelse og ledighed som følge 
af de forstærkede incitamenter til at søge job.10 På nuværen-
de tidspunkt godt fire år efter vedtagelsen kan reformen 
analyseres på grundlag af erfaringer fra ledige, der har haft 
en toårig dagpengeret. Evalueringen er dog kun foreløbig, 
da reformen fortsat er under indfasning, og hele perioden 

 
10) Analysen er nærmere dokumenteret i Hermansen (2014). 
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siden vedtagelsen i 2010 har været præget af en svag øko-
nomisk udvikling. Det er derfor endnu ikke muligt ende-
gyldigt at analysere, hvordan reformen virker, når den er 
fuldt indfaset og under normale konjunkturforhold. Analy-
sens resultater for de strukturelle eller langsigtede effekter 
må derfor fortolkes i lyset af disse omstændigheder. 
 
Sigtet med evalueringen af dagpengereformen er dobbelt: 
Dels ønskes som selvstændigt fokus en indikation af refor-
mens langsigtede eller strukturelle effekter på beskæftigelse 
og ledighed, dels danner evalueringen grundlag for effekt-
vurderinger af andre potentielle reformer, som analyseres i 
de efterfølgende afsnit. Evalueringen bidrager således også 
med konkret viden om, hvordan ledige reagerer, når incita-
menterne indenfor dagpengesystemet ændres. 
 
Udgangspunktet for evalueringen er en sammenligning af 
ledighedsforløb med en maksimal dagpengeperiode på hen-
holdsvis fire og to år påbegyndt henholdsvis før og efter 
reformen. I analysen sammenlignes ledighedsforløb for per-
soner mellem 25 og 50 år, der starter et nyt dagpengeforløb 
med ret til dagpenge i fire henholdsvis to år, jf. boks II.5. 
Hovedelementet i dagpengereformen var afkortningen af 
dagpengeperioden, og det er fokus for denne analyse. De 
beregnede effekter er dog udtryk for konsekvenserne af den 
samlede reformpakke inklusive skærpelsen af beskæftigel-
seskravet og senere overgangsordninger. 
 
Ledighedsforløb med ret til to års dagpenge udvælges fra 
første halvår 2011. Som sammenligningsgrundlag inklude-
res både ledighedsforløb påbegyndt i første halvår 2008 og 
ledighedsforløb påbegyndt i første halvår 2009. Ledige fra 
2008 havde ret til fire års dagpenge, men de ledige fra denne 
periode er ikke en ideel sammenligningsgruppe, da der i 
begyndelsen af 2008 fortsat var højkonjunktur. Dermed var 
det relativt lettere for disse personer at finde job, end det var 
for de ledige fra 2011. Den præsenterede analyse korrigerer 
for forskellene i jobmulighederne, da sammenligningen 
ellers vil indebære en undervurdering af reformens effekter.  
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Boks II.5 Analysens datagrundlag 

Analysens datagrundlag består af dagpengeforløb påbegyndt i uge 1-26 i 2011, og 
kun forløb for nyledige med ret til en ny, toårig dagpengeperiode inkluderes. Som 
sammenligningsgrundlag før dagpengereformen anvendes dagpengeforløb påbe-
gyndt dels i uge 1-26 i 2008 og dels i uge 1-26 i 2009, og også her inkluderes kun 
forløb for nyledige, der starter på en ny dagpengeperiode.  

 

I analysen indgår personer i alderen mellem 25 og 50 år, der starter et nyt dagpen-
geforløb med ret til dagpenge (nyledige) i fire henholdsvis to år. Baggrunden for 
afgrænsningen er, at personer under 25 år er omfattet af særlige regler i beskæfti-
gelsespolitikken, mens personer over 50 år udelades, fordi de kan få ret til et se-
niorjob ved dagpengeudløb, efter de er fyldt 50 år. 

 

Datagrundlaget for analysen er anonymiserede registeroplysninger fra Danmarks 
Statistik samt Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, der indehol-
der oplysninger på ugeniveau om udbetaling af overførselsindkomster. Personer-
nes beskæftigelse er identificeret ved brug af oplysninger fra eIndkomst-registret 
og MIA-registret.  

 

En ledig anses for at være kommet i beskæftigelse, hvis der er registreret beskæf-
tigelse for fire uger og ikke er registreret overførselsindkomster i de samme uger, 
jf. Hermansen (2014). Selvom en person skulle blive ledig efter en periode i be-
skæftigelse på mere end fire uger, vil personen ikke genindtræde i analysen som 
ledig. En ledig anses for at være gået ud af arbejdsstyrken, hvis personen i mindst 
fire uger har modtaget sygedagpenge, statens uddannelsesstøtte (SU) eller lignen-
de.  

 
 
Personer, der blev ledige i 2009, oplevede derimod omtrent 
samme jobmuligheder som de ledige fra 2011, da krisen og 
den efterfølgende lavkonjunktur ramte fra efteråret 2008. Da 
dagpengereformen blev vedtaget, fik de ledige fra 2009, der 
fortsat var ledige i juli 2010, afkortet deres dagpengeperiode 
til maksimalt 3-3½ år, jf. boks II.6. Afkortningen blev dog 
delvist omstødt i november 2011, hvor de tilbageværende 
ledige fik deres dagpengeperiode forlænget med et halvt år, 
så den endelige dagpengeperiode blev op til 3½-4 år. Som 
sammenligningsgruppe er de ledige fra 2009 derfor heller 

Nyledige fra 2009 
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ikke en ideel gruppe, og anvendelsen af dem kan medføre en 
undervurdering af effekterne. 
 
Analysens resultater vil desuden blive påvirket af, at dag-
pengereformen har været under implementering i den be-
tragtede periode. De ledige fra 2011 med en toårig dagpen-
geperiode har således oplevet en række ekstraordinære tiltag 
i form af akutpakke 1-3, en ændret indfasning af reformen 
samt introduktionen af den særlige uddannelsesydelse og 
den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. boks II.6. Disse 
midlertidige ydelser efter dagpengeudløb må formodes at 
have reduceret incitamenterne til at søge job op mod udløb 
af dagpengeperioden, hvilket trækker i retning af en under-
vurdering af reformens effekt. Omvendt fik de betragtede 
ledige med risiko for at opbruge dagpengeretten ekstra op-
mærksomhed i jobcentrene og særlige vilkår med akutpak-
kerne. Det kan have øget deres mulighed for at komme i 
beskæftigelse op mod udløbet af dagpengeretten og trækker 
i retning af en overvurdering af effekterne. 
 
I det følgende sammenlignes først de umiddelbare data for 
overgange fra ledighed til beskæftigelse for ledighedsforløb 
under de gamle og de nye regler. Efterfølgende præsenteres 
en analyse, hvor der kontrolleres for faktorer ud over dag-
pengereformen, som kan have påvirket overgangsraterne for 
de sammenlignede grupper af ledige. 
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Boks II.6 Dagpengereformens indfasning 

Indfasningen af dagpengereformen er blevet ændret flere gange, senest i maj 
2013. Konsekvenserne af den ændrede indfasning for det anvendte datagrundlag 
fremgår af figur A. Gruppen af ledige fra første halvår 2008 var upåvirket af re-
formen. I gruppen af ledige fra første halvår 2009 fik de tilbageværende ledige i 
juli 2010 afkortet deres dagpengeperiode til maksimalt 3-3½ år, afhængigt af 
hvornår de startede ledighed indenfor første halvår 2009. Afkortningen blev dog 
delvist omstødt i november 2011, hvor en midlertidig forlængelse af dagpenge-
perioden på 26 uger blev vedtaget. Den endelige dagpengeperiode blev derfor op 
til 3½-4 år. Gruppen af ledige fra første halvår 2011 havde ret til to års dagpenge, 
men blev omfattet af akutpakke 1-3 og den nye indfasning i maj 2013. Akutpakke 
1 indebar udsendelse af akutbrev, strakssamtale, personlig jobformidler og fokus 
på jobrotation. Akutpakke 2 vedrørte akutjob, hvor arbejdsgivere kunne opnå en 
kontant præmie ved at beskæftige akutledige. Akutpakke 3 indførte den særlige 
uddannelsesydelse, der i maj 2013 blev forlænget og fulgt op af den midlertidige 
arbejdsmarkedsydelse. Uddannelsesydelsen og arbejdsmarkedsydelsen udgør 
begge 60 pct. af højeste dagpengesats (80 pct. for forsørgere) svarende til kon-
tanthjælpssatsen. Se også afsnit I.6 i De Økonomiske Råd (2013). 

Figur A Ændringer i indfasningen af reformen 

Kilde: Finansministeriet (2013). 
 

 
 
Sammenligning af afgangsrater 
 
For 2011-gruppen steg andelen, der fandt beskæftigelse, 
markant henimod afslutningen af den toårige dagpenge-
periode. Afgangsraten til beskæftigelse – andelen der i en 
given uge finder beskæftigelse i forhold til det tilbagevæ-

Dagpengereformen Ny og bedre indfasning
Dagpengeperiode af dagpengereformen
Forlængelse af dagpengeperioden Akutpakke 3
Særlig uddannelsesydelse Akutpakke 2
Forlængelse af uddannelsesydelsen Akutpakke 1
Arbejdsmarkedsydelse Midlertidig forlængelse

2013 2014 20152008 2009 2010 2011 2012

Flere kom i job 
tæt ved udløb af 
dagpengeretten 



II.4 Dagpengereformen 

 197 

rende antal ledige – lå for 2011-gruppen ved ledighedsfor-
løbenes begyndelse på omkring 4 pct., hvorefter den faldt til 
knap 2 pct. efter et halvt års ledighed, jf. figur II.11. Herfra 
faldt afgangsraten lidt mere til omkring 1½ pct., men efter 
ca. 1½ års ledighed begynder den at stige til over 4 pct. hen-
imod dagpengeperiodens udløb efter 104 uger. For 2008-
gruppen, der havde fire års dagpengeret, var der ingen stig-
ning i andelen, der fik job henimod to års ledighed, men 
derimod først i det sidste halvår henimod fire års ledighed. 
Dermed er der tegn på, at reduktionen af dagpengeperioden 
har fremrykket tendensen til, at ledige i højere grad finder 
beskæftigelse, når retten til dagpenge er ved at være brugt 
op. Formålet med analysen nedenfor er at kvantificere denne 
effekt og dens betydning for den strukturelle beskæftigelse. 
 
 

Figur II.10 Afgang til beskæftigelse 

Anm.: Der indgår i alt 27.720, 67.378 og 44.629 personer fra hhv.
første halvår 2008, 2009 og 2011. Se Hermansen (2014) for en 
nærmere beskrivelse af datagrundlag og anvendte definitioner. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Personerne, der påbegyndte deres dagpengeperiode i første 
halvår 2008, fik hurtigere job inden for det første godt halve 
år af ledighedsperioden end de ledige fra 2011, jf. figur 
II.11, hvor den blå kurve ligger højere end den grønne kurve 
i op til godt 26 ugers ledighed. Det kan i høj grad tilskrives 
den store efterspørgsel efter arbejdskraft i begyndelsen af 
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2008, hvor krisen og det efterfølgende tilbageslag endnu 
ikke havde ramt. Denne forskel er ikke relateret til dagpen-
gereformen, og en vurdering af reformens konsekvenser kan 
derfor ikke baseres på de umiddelbare afgangsrater i figur 
II.11. 
 
Ændringen i konjunkturforholdene kan også have påvirket 
tilgangen til ledighed, så der kan være forskelle i sammen-
sætningen af de ledige før og efter reformen. En sammen-
ligning af de personlige karakteristika for de ledige viser 
bl.a., at de ledige i 2008-forløbene i højere grad end i 2009- 
og 2011-forløbene er ufaglærte og ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere, samt at de ledige fra 2008 i højere grad 
havde været i dagpengesystemet i de forudgående år, jf. 
Hermansen (2014). Det indikerer, at de ledige fra 2008 ge-
nerelt havde en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet og 
dermed må forventes at have haft sværere ved at finde be-
skæftigelse sammenlignet med de ledige fra 2011. Omvendt 
havde de ledige i 2009-forløbene en høj andel af beskæfti-
gelse i de foregående år og må derfor alt andet lige forventes 
at have en højere afgang til beskæftigelse end de ledige fra 
2011. 
 
Varighedsanalyse til kontrol for person- og konjunktur-
forhold 
 
En sammenligning af afgangen fra ledighed til beskæftigelse 
baseret på de umiddelbare afgangsrater i figur II.10 vil inde-
bære en fejlvurdering af dagpengereformens effekter, hvis 
der ikke tages højde for forskelle i efterspørgslen efter ar-
bejdskraft og i sammensætningen af de ledige. For at kon-
trollere for forskellene foretages en varighedsanalyse. Det er 
en statistisk metode, der for hver uge af ledighedsforløbet 
beskriver afgangen fra ledighed til beskæftigelse som en 
funktion af person- og konjunkturvariable, jf. boks II.7.  
 
Ved at anvende ledighedsforløb under både en fire- og to-
årig dagpengeperiode er det muligt at kontrollere for person- 
og konjunkturforhold og beskrive afgangen til beskæftigelse 
med og uden dagpengereformen. Det må dog understreges, 
at analysens evidensgrundlag ville have været stærkere, hvis 
en egentlig kontrolgruppe havde været til stede, men det er 
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ikke tilfældet. Det er dog stadig en styrke ved evalueringen, 
at den er baseret på observeret adfærd og derfor tilvejebrin-
ger ny viden om lediges reaktion på ændringer af dagpenge-
systemet. Resultaterne flugter også med resultater fra studier 
fra eksempelvis Norge og Østrig, jf. Falch mfl. (2012) og 
Lalive mfl. (2006). 
 
For hver uge i ledighed estimerer varighedsanalysen en ef-
fekt for afgangen fra ledighed til beskæftigelse af reformen, 
der afkorter dagpengeperioden fra fire til to år. Dermed kan 
man ved at udelade den estimerede reformeffekt få et bud 
på, hvordan afgangskurven for de ledige fra 2011 ville have 
set ud, hvis dagpengeperioden fortsat havde været fire år. 
Denne kontrafaktiske afgangskurve uden reformen kan 
sammenlignes med afgangskurven for de ledige fra 2011, da 
der er kontrolleret for person- og konjunkturforskelle.  
 
Analysen, der bygger på varighedsmodellen estimeret på 
grundlag af 2008- og 2011-ledighedsforløbene, finder en 
signifikant effekt af reformen på afgangen fra ledighed til 
beskæftigelse efter ca. 35 ugers ledighed. Det kan ses ved, at 
konfidensintervallerne omkring de to kurver ikke overlapper 
fra omkring uge 35, jf. figur II.11. I de første 30 uger af 
ledighedsperioden er afgangskurverne for 2011 med og uden 
effekten af reformen reelt sammenfaldende, hvorefter af-
gangskurven ved en toårig dagpengeperiode ligger på om-
kring 1½-2 pct. og op mod udløb af den toårige dagpengepe-
riode stiger til knap 4 pct. I det kontrafaktiske forløb uden 
reformen, hvor de ledige fra 2011 fortsat har en fireårig 
dagpengeret, falder afgangen til beskæftigelse til omkring 1 
pct. efter 40 ugers ledighed og forbliver på dette niveau frem 
til dataperiodens udløb. En analyse af forkortelser af dag-
pengeperioden i Norge i 2003 og 2004 finder ligeledes, at 
ledige  både reagerer på ændringen henimod udløb af dag-
pengeretten, men også tidligere i dagpengeperioden, jf. 
Falch mfl. (2012). 
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Boks II.7 Varighedsanalyse 

En varighedsmodel er velegnet til at beskrive betydningen af forskellige person-
karakteristika samt tidsvarierende forhold fra f.eks. konjunktursvingninger for 
længden af et ledighedsforløb. Sandsynligheden for, at person i kommer i beskæf-
tigelse efter t ugers ledighed, givet at vedkommende var ledig i uge t-1, modelle-
res ved funktionen 

, , , , 

hvor  er personkarakteristika, bl.a. alder, uddannelse, etnisk oprindelse, ar-
bejdsmarkedshistorik, indkomst- og formueforhold,  er en variabel for kon-
junkturforholdene, det vil sige et mål for muligheden for at finde job i uge t, der 
her er forsøgt opfanget ved det samlede antal stillingsopslag og bruttoledigheden, 
og  er en reformindikator, der er lig nul, hvis personen påbegyndte ledighed før 
dagpengereformen og dermed har ret til fire års dagpenge. For ledighedsforløb 
påbegyndt efter reformen er  lig én. For at kunne estimere modellen antages en 
specifik funktionel form for , jf. Hermansen (2014) for detaljerne.  

 

Den centrale antagelse, som gør det muligt at identificere effekten af dagpenge-
reformen, er, at afgangen fra ledighed til beskæftigelse er tilstrækkelig velbeskre-
vet ved funktionen . Det vil sige, at når der er kontrolleret for personkarakteristi-
ka og konjunkturforhold i form af  og , har andre forhold ikke betydning, og 
den tilbageværende forskel på længden af ledighedsforløbene før og efter refor-
men kan tilskrives afkortningen af dagpengeperioden. Det er en hård, men nød-
vendig antagelse at forudsætte, at jobmulighederne er tilstrækkeligt velbeskrevet 
ved bruttoledigheden og antallet af stillingsopslag. Af den grund er ledigheds-
forløbene fra både 2008 og 2009 anvendt, men i varighedsmodellen med 2009-
forløbene som sammenligningsgrundlag udelades konjunkturvariablene, da job-
mulighederne vurderes at have været relativt uændrede fra 2009 og frem. 

  

Modellen, det vil sige parametrene i funktionen h, estimeres på grundlag af de 
samlede ledighedsforløb fra 2008 og 2011, og dernæst tilsvarende for forløbene 
fra 2009 og 2011. For at kunne foretage en samlet vurdering af effekten beregnes 
et gennemsnit over de tilbageværende ledige for hver uge siden ledighedsforløb-
enes start. For ledige fra 2011 med to års dagpengeret er den gennemsnitlige 
sandsynlighed for at komme i beskæftigelse efter t ugers ledighed givet ved 
 

	 | 	års	dagp. 1
, , , 1 , 
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Boks II.7 Varighedsanalyse, fortsat 

hvor  er det tilbageværende antal ledige efter t ugers ledighed,  angiver, at de 
estimerede parametre i modellen anvendes, og toptegnet 2011 angiver, at karakte-
ristika og konjunkturforhold for de ledige fra 2011 er grundlaget for beregningen. 

 

Når funktionen h er estimeret, kan man ved at sætte indikatoren  lig nul, og gen-
tage beregningen for et kontrafaktisk tilfælde uden effekten af reformen, nå frem 
til et estimat for reformens effekt. Sandsynligheden for at finde beskæftigelse, 
hvis dagpengeperioden fortsat havde været fire år, er givet ved 

 

	 | 	år	dagp. 1
, , , 0 , 

 

Forskellen mellem 	 | 	år	dagp. og 	 | 	år	dagp. er da udtryk for den gennem-
snitlige effekt af dagpengereformen på afgangen fra ledighed til beskæftigelse ef-
ter t ugers ledighed, når der er kontrolleret for forskelle i konjunkturforhold og 
sammensætningen af de ledige.  

 

Den estimerede model kan også anvendes til at vise betydningen af at kontrollere 
for karakteristika og konjunkturforhold. Det gøres ved at beregne et tilsvarende 
gennemsnit over de ledige fra første halvår 2008  

  

	 | 	år	dagp. 1
, , , 0 , 

 

Forskellen mellem dette udtryk og 	 | 	år	dagp. viser konsekvenserne af at kon-
trollere for de nævnte forskelle. Da der sker store ændringer i , det vil sige i 
antallet af stillingsopslag og bruttoledigheden mellem 2008 og 2011, er denne 
forskel ganske betydelig, når de ledige fra 2008 anvendes som sammenlignings-
grundlag. 
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Figur II.11 Afgang til beskæftigelse med og uden dag-
pengereformen, 2008-sammenligning 

 
Anm.: Baseret på en varighedsmodel estimeret på ledighedsforløb

påbegyndt i første halvår 2008 og 2011, jf. boks II.7 og 
Hermansen (2014). De stiplede linjer er 95-pct. konfidens-
intervaller. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata.  
 
 
Placeringen af den kontrafaktiske afgangskurve uden refor-
men er følsom overfor, hvorledes der kontrolleres for kon-
junkturforholdene, jf. figur II.12. For at belyse dette er den 
kontrafaktiske afgangskurve gengivet i figur II.12 sammen 
med den estimerede afgangskurve for sammenlignings-
grundlaget fra 2008 – uden kontrol for person- eller kon-
junkturkarakteristika – samt yderligere en afgangskurve, 
hvor der kun kontrolleres for personkarakteristika. De tre 
kurver viser betydningen af at kontrollere for person-
karakteristika og konjunkturforhold. Udgangspunktet er 
kurven for sammenligningsgrundlaget fra 2008. Først kon-
trolleres der for personkarakteristika, hvilket giver en af-
gangskurve, der ligger lidt højere end 2008-sammen-
ligningsgrundlaget. Det skyldes, at personerne, der blev 
ledige i 2008, overvejende havde lavere tilknytning til ar-
bejdsmarkedet og dårligere forudsætninger for at finde be-
skæftigelse sammenlignet med de ledige fra 2011. Dernæst 
kontrolleres også for konjunkturforhold, hvilket giver den 
endelige, kontrafaktiske afgangskurve, der ligger markant 
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lavere i begyndelsen af ledighedsforløbet. Det skyldes den 
markante ændring i bruttoledigheden og antallet af stillings-
opslag fra 2008 til 2011. 
 
 

Figur II.12 Kontrol for personkarakteristika og konjunk-
turforhold, 2008-sammenligning 

Anm.: Se Hermansen (2014) for detaljer om konstruktionen af figuren. 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Et alternativt sammenligningsgrundlag fra første halvår 
2009 er anvendt i en tilsvarende analyse. Konjunktur-
forholdene har været relativt uændrede fra 2009 og til og 
med 2013, og i denne analyse kontrolleres der derfor kun for 
forskelle i personkarakteristika, jf. Hermansen (2014). I 
modsætning til ovenfor medfører kontrollen for personka-
rakteristika nu, at den kontrafaktiske kurve uden reformef-
fekten ligger lavere end afgangskurven for sammenlignings-
grundlaget fra 2009, jf. figur II.13. En nærmere undersøgel-
se af personkarakteristikaene viser, at sammensætningen af 
gruppen, der påbegyndte ledighed i 2009, afveg betydeligt 
fra gruppen der påbegyndte ledighed i 2011, jf. Hermansen 
(2014). Det afspejler, at krisen i begyndelsen af 2009 med-
førte en ekstraordinær tilgang af personer til ledighed, som 
havde en bedre arbejdsmarkedstilknytning end både 2008- 
og 2011-gruppen. 
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Figur II.13 Afgang til beskæftigelse med og uden dag-
pengereformen, 2009-sammenligning 

Anm.: Baseret på en varighedsmodel estimeret på ledighedsforløb
påbegyndt i første halvår 2009 og 2011, jf. boks II.7 og 
Hermansen (2014). De stiplede linjer er 95-pct. konfidensinter-
valler. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Forskellen mellem afgangskurverne for 2011 med og uden 
den estimerede effekt af dagpengereformen bliver signifi-
kant forskellig fra nul efter omkring 40 ugers ledighed, jf. 
figur II.13 ovenfor. Forskellen mellem afgangskurven for de 
ledige fra 2011 med og uden dagpengereformen er dog min-
dre i figur II.4 end i figur II.12, hvorved størrelsen af den 
samlede effekt på beskæftigelsen vil blive tilsvarende min-
dre. Hvis man derimod blot havde sammenlignet med af-
gangskurven for 2009, og man dermed havde set bort fra 
forskelle i personkarakteristika, ville effekten af dagpenge-
reformen først være signifikant efter omkring 90 ugers le-
dighed.  
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En tilsvarende varighedsanalyse for afgange fra ledighed til 
uden for arbejdsstyrken finder kun meget begrænsede æn-
dringer, jf. Hermansen (2014).11 Det må dog understreges, at 
tilstedeværelsen af den særlige uddannelsesydelse og den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelse kan have modvirket en 
større søgning til f.eks. sygedagpenge. Når de midlertidige 
ydelser er udfaset, kan der være en risiko for, at den kortere 
dagpengeperiode i højere grad fører til, at ledige forlader 
arbejdsstyrken, hvis de nærmer sig udløb af dagpengeretten. 
På den anden side har forekomsten af uddannelsesydelsen 
mv. svækket incitamenterne til at finde beskæftigelse, så de 
estimerede effekter, der er fundet ovenfor, kan af denne 
grund være undervurderede i forhold til den fuldt indfasede 
dagpengereform. 
 
Ledigheds- og beskæftigelseseffekter på analyseniveau 
 
De viste ændringer i afgangsmønstrene fra ledighed til be-
skæftigelse som følge af ændringen i dagpengeperiodens 
længde kan omsættes til effekter på den forventede varighed 
af ledighed og på beskæftigelsen. I det følgende ses der først 
på effekter beregnet udelukkende for selve analyse-
populationen, dvs. den gruppe af ledige, der påbegyndte 
deres ledighed i første halvår 2011. Efterfølgende oversættes 
effekterne til egentlige niveaueffekter for den strukturelle 
beskæftigelse. 
 
I gennemsnit kunne de ledige fra første halvår i 2011 for-
vente at være ledige i knap 37 uger ved ledighedsforløbets 
begyndelse, jf. tabel II.8. Under det kontrafaktiske ledig-
hedsforløb uden reformen, hvor dagpengeperioden forsat var 
fire år, ville den forventede varighed have været 42 uger ved 
anvendelsen af 2008-forløbene som sammenligningsgrund-
lag. Dermed finder analysen, at dagpengereformen har af-
kortet den forventede varighed af ledighed med godt fem 

 
11) Uden for arbejdsstyrken inkluderer uddannelse og længerevarende 

forløb på sygedagpenge og andre passive indkomstoverførsler. 
Selvforsørgelse, der dækker over manglende oplysninger, indgår 
ikke i hverken beskæftigelse eller uden for arbejdsstyrken. Denne 
eksklusion vurderes ikke at påvirke resultaterne, da andelen, der 
forlader ledighed til fordel for selvforsørgelse, ligger omkring 10 
pct. i alle tre datagrundlag fra henholdsvis 2008, 2009 og 2011. 
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varighed af 
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uger. Anvendes i stedet 2009 som sammenligningsgrundlag, 
bliver effekten som forventet mindre, nemlig tre uger.  
 
 

Tabel II.8 Effekter på forventet varighed af ledighed  

 Uden  
reform 

Med  
reform 

 
Forskel 

 -------------  Uger  -------------- 

2008-sammenligning 42,1 36,9 5,1 

2009-sammenligning 40,0 37,0 3,0 

Anm.: Den gennemsnitlige forventede varighed af ledighed indenfor
de første 126 ugers ledighed, jf. Hermansen (2014) for en detal-
jeret forklaring af beregningen. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Beskæftigelseseffekterne af dagpengereformen kan – for 
den analyserede gruppe af ledige – kvantificeres ved at tage 
udgangspunkt i det betragtede antal ledige fra første halvår 
2011 og ved hjælp af de estimerede afgangsrater beregne det 
antal personer, der overgår til beskæftigelse uden og med 
dagpengereformen. Der indgår i alt 44.629 ledighedsforløb i 
analysen fra 2011, men da der ikke blev fundet signifikante 
effekter af reformen på afgangsraterne de første 30 uger, 
tages der udgangspunkt i de 12.485 personer, der fortsat var 
ledige efter 30 uger. For denne gruppe af ledige kan det 
beregnes, at 7.388 personer overgår til beskæftigelse, jf. 
tabel II.9.12 Anvendes i stedet de kontrafaktiske afgangsrater 
for en fireårig dagpengeperiode, fås et lavere antal afgange 
til beskæftigelse på 6.190 og 6.581 for sammenligningen 
med henholdsvis 2008 og 2009. Beskæftigelseseffekten af 
dagpengereformen indenfor den anvendte population af 
ledige kan dermed beregnes til 1.198 eller 808 personer 
afhængig af sammenligningsgrundlaget.  
 

 
12) De  nyledige fra første halvår 2011 havde i alt 7.387 afgange til 

beskæftigelse. Overensstemmelsen med det beregnede antal viser, 
at de estimerede afgangsrater ved en toårig dagpengeperiode mat-
cher de umiddelbare afgangsrater meget præcist. 

Beskæftigelses-
effekt på ca. 800-
1.200 personer 
for analyse-
population 
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Tabel II.9 Afgange til beskæftigelse for analysepopula-
tion 

 Uden  
reform 

Med  
reform 

 
Forskel 

 --------------  Personer  ---------------  

2008-sammenligning 6.190 7.388 1.198 

2009-sammenligning 6.581 7.389 808 

Anm.: Opgørelsen tager udgangspunkt i de anvendte dagpengeforløb 
fra første halvår 2011. Beskæftigelseseffekterne er beregnet for 
ændringen i afgangene fra ledighed til beskæftigelse fra uge 30 
i dagpengeperioden, jf. Hermansen (2014) for en detaljeret 
forklaring af beregningen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Den beregnede beskæftigelseseffekt for den analyserede 
gruppe af ledige er lidt højere end fundet i et nyligt studie, 
der anvender en lignende analysetilgang og ligeledes bl.a. 
sammenligner afgangsraterne for de nyledige fra første 
halvår 2011 med nyledige fra første halvår i 2009, jf. 
Jonassen (2014). Forskellen mellem studierne vurderes især 
at skyldes, at den foreliggende analyse i højere grad kontrol-
lerer for de lediges personkarakteristika. Det er vist ovenfor, 
at niveauet af de estimerede afgangsrater er følsom overfor, 
hvorledes der korrigeres for både konjunkturforhold og le-
dighedssammensætning. Gruppen af ledige, der påbegyndte 
et ledighedsforløb i 2009, havde en bedre tilknytning til 
arbejdsmarkedet og har derfor lavere afgangsrater, når der 
tages højde for forskelle i personkarakteristika, jf. 
Hermansen (2014). En ufuldstændig kontrol for ledigheds-
sammensætningen kan derfor medføre en overvurdering af 
afgangen fra ledighed uden dagpengereformen og derfor en 
undervurdering af beskæftigelseseffekten. 
 
Effekter på den strukturelle beskæftigelse 
 
Analysen af afgangsraterne for forskellige grupper af ledige 
både med og uden dagpengereformen har vist, at den for-
ventede varighed af ledigheden er faldet, og at ledige under 
den kortere dagpengeperiode hurtigere kommer i beskæfti-
gelse. Den beregnede beskæftigelseseffekt for analysepopu-

Vigtigt at tage 
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forskelle i 
ledighedens 
sammensætning 

Direkte effekter 
kun for udvalgt 
gruppe af ledige 
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lationen kan dog ikke fortolkes som et bud på den samlede 
effekt på selve beskæftigelsesniveauet i en normal konjunk-
tursituation. I analysen er beskæftigelsesændringen beregnet 
over et længere tidsinterval og for en udvalgt gruppe af ledi-
ge. Konkret tager analysen udgangspunkt i ca. 45.000 nyle-
dige fra første halvår 2011 med ret til en fuld toårig dagpen-
geret, og for disse personer er beskæftigelseseffekten bereg-
net over en årrække på op til knap tre år. Der var imidlertid i 
alt ca. 330.000 personer, der var ledige i en kortere eller 
længere periode i 2011. Nyledige har derudover alt andet 
lige kortere ledighedsforløb end alle ledige samlet set, og 
der vil derfor være færre ledige med lange dagpengeforløb i 
analysepopulationen. Selve analyseresultatet afspejler der-
med ikke i sig selv effekten på den samlede beskæftigelse 
eller ledighed.  
 
I det følgende omsættes de målte ændringer i afgangsraterne 
fra ledighed til beskæftigelse derfor til en ændring af det 
strukturelle eller langsigtede beskæftigelsesniveau i dansk 
økonomi. Det vil sige, at beskæftigelseseffekten forsøges 
opgjort som den vil være i en neutral konjunktursituation. 
Effekten på den strukturelle beskæftigelse anlægger et sta-
tisk perspektiv, hvor ændringen i beskæftigelsesniveauet 
indenfor et år er af interesse. For at vurdere den strukturelle 
effekt på beskæftigelsesniveauet er det nødvendigt at sam-
menveje konsekvenserne af adfærdsændringer for alle ledi-
ge. De strukturelle effekter på ledighed og beskæftigelse 
kvantificeres derfor ved at konvertere forskellene i de esti-
merede afgangsrater til en effekt på niveauet for beskæfti-
gelsen og ledigheden, jf. boks II.8.  
 

Analyseresultater 
omsættes derfor 
til langsigtet 
virkning 
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Boks II.8 Beregning af strukturelle effekter 

Dagpengereformens effekter på den strukturelle beskæftigelse og ledighed kan 
beregnes ud fra forskellene i afgangsraterne fra ledighed. Til det formål anvendes 
en simpel model for bevægelserne på arbejdsmarkedet, der er nærmere beskrevet i 
Hermansen (2014). 

 

I modellen kan en person være i tre mulige tilstande: beskæftiget, ledig eller uden 
for arbejdsstyrken. Bevægelserne mellem tilstandene er beskrevet ved de estime-
rede afgangsrater fra ledig til beskæftiget og fra ledig til uden for arbejdsstyrken. 
For de øvrige bevægelser, f.eks. fra beskæftiget til ledighed, antages dagpengere-
formen ikke at have haft nogen effekt, og det gennemsnitlige antal overgange pr. 
uge i den betragtede periode anvendes i modellen.  

 

Det langsigtede eller strukturelle antal personer i hver af de tre tilstande afspejler 
en situation, hvor tilgangen til hver tilstand er lig afgangen fra hver tilstand. For 
beskæftigelsestilstanden indebærer det, at antallet af personer, der hver uge forla-
der beskæftigelse og overgår til ledighed eller træder ud af arbejdsstyrken, mod-
svares af et tilsvarende antal personer, der hver uge kommer i beskæftigelse, enten 
fra ledighed eller direkte fra tilstanden uden for arbejdsmarkedet. Under denne 
ligevægtsantagelse kan fordelingen mellem beskæftigelse, ledighed og uden for 
arbejdsstyrken beregnes. Fordelingen beregnes først på grundlag af den estimere-
de afgangskurve for den toårige dagpengeperiode, og dernæst beregnes en ny for-
deling på grundlag af den estimerede afgangskurve uden effekten af reformen. 
Forskellen mellem andelen i beskæftigelse i de to tilfælde fortolkes som den 
strukturelle effekt af dagpengereformen på beskæftigelsen. 

 
 
Beregningerne peger på, at dagpengereformens samlede 
effekt på den strukturelle, ustøttede beskæftigelse er i stør-
relsesordenen 0,3 til 0,5 pct.point svarende til henholdsvis 
knap 10.000 og knap 17.000 personer, jf. tabel II.10. I be-
regningerne er der kun medtaget adfærdseffekter for a-
kassemedlemmer i alderen 25-50 år, som analysen er dæk-
kende for. Da dagpengemodtagere under 25 år eller over 50 
år formentlig også vil ændre adfærd, er der tale om en kon-
servativ vurdering af reformens samlede effekt på lang sigt. 
 
 

Strukturel 
beskæftigelse 
forbedret med 
knap ½ pct.point 
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Tabel II.10 Strukturelle effekter af dagpengereformen 

 2008 2009 2008 2009 

 ----------  Pct.point  ---------- ----------  Personer  ---------- 

Beskæftigelse 0,6 0,3 16.800 9.600 

Uden for arbejdsstyrken 0,1 0,0 1.500 -500 

Ledighed -0,7 -0,3 -18.400 -9.000 

Anm.: Effekterne er opgjort i forhold til arbejdsstyrken i alderen 16-66 år, men inkluderer kun 
adfærdsreaktionerne for gruppen af forsikrede 25-50 årige, som analysen dækker. Se 
Hermansen (2014) for dokumentation af beregningerne. Tallene summerer ikke nødvendig-
vis til nul som følge af afrunding. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Dagpengereformen estimeres således til at reducere det gen-
nemsnitlige antal ledige over tid. Da størstedelen af redukti-
onen af ledige overgår til at være beskæftigede, og kun en 
mindre andel helt forlader arbejdsstyrken, indebærer det en 
reduktion i den strukturelle bruttoledighedsprocent og en 
tilsvarende stigning i den strukturelle beskæftigelse. Samlet 
set vurderes denne reduktion at være i størrelsesordenen 0,3 
til 0,7 pct.point. 
 
Usikkerheden på de estimerede effekter er betydelig, og 
grundlaget for at vurdere de strukturelle effekter er begræn-
set til en periode med en svag aktivitetsudvikling. Analysens 
resultater må derfor fortolkes med forsigtighed, da der kun 
er tale om en foreløbig evaluering af dagpengereformen.  
 
For mange af de nævnte usikkerhedskilder ovenfor er der 
dog en forventning om, hvorvidt omstændigheden medfører 
en under- eller overvurdering af de estimerede effekter på 
beskæftigelse og ledighed, jf. tabel II.11. Blandt de identifi-
cerede usikkerhedsmomenter vil de fleste indebære, at den 
opgjorte effekt af dagpengereformen på den strukturelle 
ledighed og beskæftigelse er undervurderet. 
 
 

Strukturledighed 
reduceret med 
omkring  
½ pct.point 

Betydelig 
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resultaterne 
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Tabel II.11 Årsager til under- eller overvurdering af dagpengereformens effekter 

 Undervurdering Overvurdering 

Effekten på beskæftigelsen   

Afkortning og midlertidig forlængelse for 
2009-sammenligningsgruppe 

 
x 

 

Ekstraordinære aktive tiltag (akutpakke 1+2)  x 

Særlig uddannelsesydelse (akutpakke 3) og 
arbejdsmarkedsydelse 

 
x 

 

Adfærdseffekter for personer under 25 og 
over 50 år ikke inkluderet 

 
x 

 

Lavere lønkrav når midlertidige ydelser er 
udfaset 

 
x 

 

Reform evalueret under varierende  
konjunkturforhold 

? 

Eksternaliteter ved jobsøgninga) ? 

Effekten på ledighedenb)   

Flere vil forlade arbejdsstyrken når  
midlertidige ydelser er udfaset 

 
 

x 

Mindre tilgang til ledighed når midlertidige 
ydelser er udfaset 

 
x 

 

a) Se afsnit II.2. 
b) Foruden den modsatrettede effekt af årsagerne nævnt under ”Effekt på beskæftigelsen”. 
 

 
 
Ud fra de fundne beskæftigelseseffekter på 9.600 personer 
ved 2009-sammenligningen og 16.800 ved 2008-sammen-
ligningen vurderes et forsigtigt skøn for dagpengereformens 
effekt på den strukturelle, det vil sige langsigtede, ustøttede 
beskæftigelse af at være omkring 15.000 personer. Skønnet 
placeres i den øvre ende af det fundne interval for beskæfti-
gelseseffekten, da de fleste og betydeligste usikkerhedskil-
der vurderes at trække i retning af en undervurdering af de 
estimerede effekter. 
 

Beskæftigelsen 
vurderes 
forbedret med 
omkring 15.000 
personer 



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 212 

Da dagpengereformen blev vedtaget i 2010, skete det bl.a. 
på baggrund af Arbejdsmarkedskommissionens anbefalin-
ger. Kommissionen vurderede, at en afkortning af dag-
pengeperioden fra fire til to år ville øge den strukturelle 
beskæftigelse med ca. 11.000 personer, samt at afskaffelsen 
af særreglen for genoptjeningskravet for ledige, der har op-
brugt deres dagpengeperiode, ville forøge den strukturelle 
beskæftigelse med yderligere 2.500 personer, jf. 
Arbejdsmarkedskommissionen (2009). Resultaterne fra den 
foreløbige evaluering præsenteret i indeværende afsnit fin-
der ikke grundlag for at afvise dette skøn; om end der er 
tegn på, at effekten kan være større.  
 
Dagpengeperiodens længde har betydning for balancen mel-
lem indkomstforsikring i tilfælde af ledighed og incitamen-
terne til at søge job under ledighed. Dagpengereformen fra 
2010 forringede forsikringsdelen, og det resulterede i, at 
flere opbrugte deres dagpengeret og måtte klare sig på et 
lavere indkomstgrundlag. Den foreløbige evaluering viser, 
at incitamenterne til at søge job tilsvarende er blevet styrket, 
hvilket har resulteret i, at ledige kommer hurtigere i beskæf-
tigelse. De efterfølgende afsnit ser nærmere på andre dele af 
dagpengesystemet, hvor lignende reformer eller justeringer 
kan overvejes for at ændre på balancen mellem forsikring og 
incitamenter. 

II.5 En ændret dagpengeprofil 

Indretningen af dagpengesystemet indebærer en afvejning 
mellem forsikringsfunktion og jobsøgningsincitamenter, 
som diskuteret i afsnit II.2. Denne afvejning kan bl.a. adres-
seres ved dagpengeprofilen, det vil sige dagpengesatsens 
størrelse på forskellige tidspunkter i dagpengeperioden. I det 
nuværende dagpengesystem modtager en ledig den samme 
dagpengesats igennem hele dagpengeforløbet, uanset hvor 
meget af den maksimale dagpengeperiode på to år den ledi-
ge har opbrugt. I dette afsnit belyses effekterne af ændrede 
dagpengeprofiler for kompensationsgrader, indkomstforde-
lingen og den strukturelle ledighed.  
 

Arbejdsmarkeds-
kommissionen 
forventede  
13-14.000 flere i 
beskæftigelse 

Dagpenge-
periodens længde 
er en afvejning 
mellem forsikring 
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Der ses først på profiler, hvor dagpengesatsen er højere i 
begyndelsen af dagpengeperioden, og merudgiften finansie-
res ved enten en lavere dagpengesats i den resterende dag-
pengeperiode eller ved en højere bundskat. Ændringer af 
denne art vil især forbedre forsikringsfunktionen af dagpen-
gesystemet for kortere ledighedsforløb. Som en ændring, der 
forbedrer forsikringen ved langvarig ledighed, ses der på 
effekterne af en permanent, etårig arbejdsmarkedsydelse, 
hvilket ville forlænge dagpengeperioden til tre år, men med 
en lavere sats det sidste år.  
 
En højere dagpengesats i begyndelsen af dagpengeperioden 
vil især give en bedre forsikringsfunktion for personer, som 
sjældent og kortvarigt er ledige. Med en højere dagpenge-
ydelse i begyndelsen af dagpengeperioden vil alle nyledige 
opleve et mindre indkomstfald fra beskæftigelse til ledighed. 
Forbedringen i forsikringsfunktionen set i forhold til hele 
ledighedsforløbet vil dog være størst for ledige, som kun er 
arbejdsløse sjældent og i kort tid. Da en stor del af de ledige 
kun er arbejdsløse sjældent og i kun kort tid, vil omlægnin-
gen øge forsikringsdækningen af dagpengesystemet for et 
stort antal forsikrede, jf. afsnit II.3.  
 
En aftagende dagpengeprofil kan samtidig bidrage til at 
fastholde incitamentet til at søge job under ledighed. Et hø-
jere dagpengeniveau kan alt andet lige mindske incitamen-
terne til at finde beskæftigelse, men denne effekt kan mod-
virkes af udsigten til en faldende ydelse ved længerevarende 
ledighed, jf. også Shavell og Weiss (1979). I det svenske 
ledighedsunderstøttelsessystem falder dagpengesatserne 
efter to måneders ledighed, mens det i Holland falder efter 
40 ugers ledighed, jf. boks II.2i afsnit II.3.  
 
En bedre forsikringsfunktion for en stor del af ledige adres-
serer også det såkaldte adverse selection-problem ved ledig-
hedsforsikring, jf. afsnit II.2. Med en ufuldstændig viden om 
den enkeltes ledighedsrisiko kan forsikringspræmien ikke 
fuldt ud afspejle den enkeltes ledighedsrisiko. Der vil derfor 
være en tendens til, at personer med lav ledighedsrisiko i 
mindre grad vil ønske at købe en forsikring som følge af den 
høje forsikringspræmie. En bedre forsikringsfunktion for 
personer, der sjældent og kortvarigt rammes af ledighed, vil 
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modvirke dette problem og derfor være velfærdsforbed-
rende.  
 
En øget tilslutning til dagpengesystemet kan lede til et redu-
ceret forsikringsbidrag eller til reducerede statslige udgifter 
til dagpengesystemet. Bidraget til arbejdsløshedskassen er 
konstant, og staten er med sit bidrag til finansieringen af 
dagpengesystemet derfor den marginale bidragsyder, som 
bærer udgiftsudsving over konjunkturforløbet, og som vil 
kunne reducere bidraget, hvis finansieringen fra medlemsbi-
drag stiger. 
 
En bedre forsikringsdækning i starten af dagpengeperioden 
ligger i tråd med den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor en 
generøs ledighedsforsikring skal ses i sammenhæng med 
lempelige opsigelsesregler. Den faldende kompensations-
grad på det danske arbejdsmarked kan lede til krav fra ar-
bejdstagerside om bedre indkomstsikring i form af længere 
opsigelsesvarsler mv. og derved reducere fleksibiliteten på 
arbejdsmarkedet. En bedre forsikringsdækning i form af 
højere dagpenge i starten af dagpengeperioden kan øge 
kompensationsgraden for ledige, som kun er arbejdsløse 
sjældent og kortvarigt, og kan derved understøtte den dan-
ske arbejdsmarkedsmodel. 
 
På et principielt plan er der således argumenter for, at en 
øget dagpengesats i begyndelsen af dagpengeperioden kom-
bineret med en aftagende dagpengeprofil kan forbedre for-
sikringsfunktionen fra ledighedsforsikring med færre nega-
tive effekter for jobsøgningsincitamenterne, end hvis en 
konstant dagpengesats forøges generelt. Effekterne af en 
ændret dagpengeprofil, hvor dagpengesatsen øges i begyn-
delsen af dagpengeperioden, illustreres ved både at se på 
profiler, som ville gælde alle ledige, og på profiler, hvor kun 
ledige med stærk beskæftigelseshistorik tilgodeses i starten 
af dagpengeperioden.  
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En målretning af en højere dagpengesats i begyndelsen af 
dagpengeperioden til bestemte grupper af ledige kan reduce-
re udgiftskravet til omlægningen betydeligt. En målretning 
til ledige med en stærk beskæftigelseshistorik kan øge for-
sikringsværdien for en gruppe på arbejdsmarkedet, som 
bidrager meget til finansieringen af bl.a. dagpengesystemet.  
 
Personer på arbejdsmarkedet varierer i deres arbejdsmar-
kedstilknytning og deres tilbøjelighed til at mindske deres 
jobsøgning og -fastholdelse ved et mere generøst dagpenge-
system. En høj grad af beskæftigelse viser en høj tilknytning 
til arbejdsmarkedet. I det omfang et krav om en stærk be-
skæftigelseshistorik derfor kan målrette den øgede dagpen-
gesats i begyndelsen af dagpengeperioden til ledige, der 
relativt hurtigt vender tilbage i beskæftigelse, er det muligt, 
at dagpengesatsen for denne gruppe kan øges med færre 
negative effekter på jobsøgningsincitamenterne, end hvis 
ydelsesniveauet hæves generelt. 
 
Analyserne af ændrede dagpengeprofiler tager som ud-
gangspunkt, at omlægningerne i dagpengesystemet skal 
være budgetneutrale. Der ses derfor på en finansiering in-
denfor dagpengesystemet, det vil sige, at når satsen øges for 
nogle grupper, sænkes den for andre. Der ses dog også på en 
finansiering med højere bundskat for at illustrere effekten af 
en bredere finansieringsbase. 
 
Effekterne af de ændrede dagpengeprofiler belyses både ved 
individbaserede analyser på registerdata og ved brug af en 
nyudviklet anvendt generel ligevægtsmodel (AGL-model). 
Detaljerede registerdata for bl.a. ledighed og indkomster 
koblet med en modellering af indkomst- og skatteforhold 
samt en graduering af dagpengebetalinger som funktion af 
dagpengeanciennitet gør det muligt at illustrere effekterne af 
ændrede dagpengeprofiler på indkomster, indkomstfordelin-
gen og beskæftigelsesincitamenter, jf. boks II.9.  
 

Målretning af 
øget dagpengesats 
kan reducere 
udgiftskrav og 
tilgodese 
kernetropper 

Målgruppe 
forventes hurtigt 
tilbage i 
beskæftigelse  

Omtrent 
budgetneutrale 
omlægninger 

Analyser på 
baggrund af 
individdata 



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 216 

Boks II.9 Analyser ved hjælp af individdata 

Effekterne af ændrede dagpengeprofiler på indkomster og fordeling belyses ved at 
beregne disponible indkomster efter skat for den enkelte person med og uden de 
analyserede ændrede dagpengeprofiler. Til dette anvendes mikrosimulationsmo-
dellen MILASMEC, som på individniveau kan beregne den disponible indkomst 
efter skat på baggrund af arbejds- og overførselsindkomst og skatter. 

Modellen er konstrueret til at belyse effekterne af en specifik politikændring gen-
nem kontrafaktiske konsekvensberegninger, det vil sige, hvor resultaterne af en 
grundkørsel med de observerede indkomster, gældende regler og satser sammen-
lignes med en kørsel, hvor indkomster eller regler og satser er ændret. 

Til de analyserede omlægninger af dagpengeprofilen er muligheden for at gradue-
re dagpengesatser med de lediges dagpengeanciennitet indarbejdet i modellen. De 
enkelte dagpengeugers placering i dagpengeperioden er opgjort på baggrund af 
Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, mens dagpengeomfanget og 
de udbetalte dagpenge er baseret på dagpengeregisteret fra Danmarks Statistik. 
Den anvendte dagpengesats er opgjort som den gennemsnitlige ugentlige dagpen-
gesats for den enkelte ledige i året. Ved ændringer i dagpengeprofilen er det den-
ne beregnede sats for den enkelte ledige, som gradueres i takt med dagpenge-
ancienniteten. Omfanget af beskæftigelsen til vurdering af beskæftigelseskravet er 
baseret på BFL-data (Beskæftigelse for Lønmodtagere) fra Danmarks Statistik. 

Analyserne tager udgangspunkt i en situation, hvor dagpengereformen er fuldt 
indfaset, og midlertidige ordninger er ophørt. I de senest tilgængelige registerdata 
fra 2012 er dagpengereformen dog stadig ved at blive indfaset. Med reformen fra 
2010 blev dagpengelængden sat til to år for nyledige, mens eksisterende ledige fik 
en resterende dagpengeret på to år fra 1.juli 2010, dog maksimalt på fire år i alt. 
Det afspejler sig i data for 2012, hvor nogle ledige har modtaget dagpenge i mere 
end 104 uger. I grunddataene til alle ledighedsanalyser på individniveau tilpasses 
ledighedsfordelingen derfor. Alle ledige antages at opbruge deres dagpengeret ef-
ter 104 ugers ledighed og antages at modtage kontanthjælp for den resterende del 
af deres ledighed, hvor kontanthjælpen differentieres efter alder, uddannelses-
niveau (med eller uden kompetencegivende uddannelse), forsørgerstatus og om 
personen er hjemmeboende, og der tages højde for indkomst- og formuebetingel-
serne for kontanthjælpen. Der ses bort fra arbejdsmarkedsydelsen, da ydelsen i sin 
nuværende udformning er midlertidig. 

Den mekaniske tilpasning af ledighedsfordelingen kan dog ikke tage højde for 
den øgede afgang til beskæftigelse, som typisk observeres op til udløb af dag-
pengeretten, jf. også afsnit II.4. Den observererede ledighed i individdata kan der-
for være overvurderet. 
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Beregningerne på baggrund af registerdata er baseret på 
uændret adfærd og kan belyse mekaniske effekter og forde-
lingskonsekvenser, men tager ikke højde for, at personer 
ændrer adfærd, når incitamenterne ændres – f.eks. at de 
ledige søger mere efter beskæftigelse, hvis dagpengesatsen 
reduceres, eller dagpengeperioden forkortes. For at kunne 
tage højde for både mekaniske og adfærdsbetingede effek-
ter, samt for at kunne analysere de strukturelle effekter af 
ændrede dagpengeprofiler på ledighedsniveauet, anvendes 
en AGL-model, som på et aggregeret niveau reproducerer 
centrale egenskaber ved det danske arbejdsmarked, jf. boks 
II.10. 
 
Effektberegningerne af ændrede dagpengeprofiler har til 
formål at illustrere de langsigtede konsekvenser af tiltagene, 
det vil sige i en situation, hvor dagpengereformen er fuldt 
implementeret, og midlertidige tiltag er udløbet. De senest 
tilgængelige registerdata for indkomster, ledighed mv. er 
dog for 2012, hvor nogle ledige som følge af den gradvise 
implementering af dagpengereformen havde en maksimal 
dagpengeret på mere end to år. For at kunne belyse de lang-
sigtede effekter af ændrede dagpengeprofiler er den observe-
rede ledighedsfordeling derfor tilpasset, så den afspejler et 
fuldt implementeret dagpengesystem med en to-årig dag-
pengeret, som beskrevet i boks II.9 ovenfor. 
 
Konsekvensberegningerne med AGL-modellen tager ud-
gangspunkt i en strukturel situation, hvor økonomien befin-
der sig i en langsigtsligevægt med en neutral konjunktursi-
tuation. Det er oplagt, at virkelighedens ledighed i perioder 
vil være både højere og lavere end niveauet i modellens 
langsigtsligevægt. Men det er ikke hensigten at benytte mo-
dellen til at vurdere konsekvenserne i forskellige konjunk-
tursituationer, og derfor er det relevant at tage afsæt i det 
niveau, som karakteriserer en konjunkturneutral situation – 
og som dermed er det ledighedsniveau, økonomien må for-
modes at svinge omkring over tid.  
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Boks II.10 AGL-modellen  

For at kunne belyse effekten af ændrede dagpengeprofiler på den strukturelle le-
dighed er der opstillet en Anvendt Generel Ligevægtsmodel (AGL-model), inspi-
reret af Fredriksson og Holmlund (2001). I modellen opstår ledighed, fordi det 
tager tid at matche ledige stillinger med jobsøgende. Modellen er kalibreret såle-
des, at den reproducerer centrale egenskaber ved det danske arbejdsmarked, som 
anses væsentlige i denne analyse. Konkret er modellens parametre fastlagt sådan, 
at antallet af ledige udgør 3 pct. af arbejdsstyrken, svarende til seneste frem-
skrivning af den strukturelle nettoledighedsprocent i 2020. Endvidere er de para-
metre, der beskriver agenternes adfærd, valgt således, at modellens forudsigelse af 
en tilbagerulning af dagpengereformen fra 2010 er en forøgelse af den strukturelle 
ledighed med ca. 0,5 pct.point, hvilket svarer til resultatet i afsnit II.4. For en 
række parametre er der fastsat værdier baseret på litteraturen. 

I modellen tages det for givet, at der hele tiden er en fast andel af de beskæftigede, 
der mister jobbet og overgår til ledighed. Omvendt afhænger sandsynligheden for, 
at ledige overgår til beskæftigelse af den lediges egen søgeintensitet og af stram-
heden på arbejdsmarkedet (opgjort som forholdet mellem antallet af ledige stillin-
ger og antallet af jobsøgende). Den enkelte ledige vælger sin søgeintensitet ved at 
afveje omkostningerne ved sin jobsøgning mod gevinsten ved at komme i job. 
Den enkelte virksomhed har omkostninger ved at holde et jobopslag og slår job 
op, så længe den forventer en økonomisk gevinst herved. Når en jobsøgende er 
blevet matchet med en ledig stilling, forhandles lønnen. Dagpengesystemets gene-
røsitet er medbestemmende for medarbejderens forhandlingsposition, og dermed 
for hvor høj en løn der kan opnås. 

Modellen tager højde for, at sandsynligheden for at overgå til beskæftigelse varie-
rer med længden af ledighedsforløbet. Der er således empirisk en højere over-
gangssandsynlighed til beskæftigelse i starten og i slutningen af en dagpenge-
periode, jf. også afsnit II.4. I modellen skyldes den øgede afgang til beskæftigelse 
i slutningen af et dagpengeforløb, at ledige søger mere lige før, de opbruger deres 
ret til dagpenge. For at reproducere den høje afgang i begyndelsen af dagpenge-
perioden er modellen tilpasset således, at ledige med en ledighedsanciennitet på 
højest et kvartal er mere effektive i deres jobsøgning end øvrige jobsøgere. 

For nærmere information om AGL-modellen henvises til et baggrundspapir, der 
kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

 
 
Modellen er tilpasset således, at den reproducerer en ledig-
hedsprocent på 3 pct. af arbejdsstyrken, hvilket svarer til 
fremskrivningen af den strukturelle nettoledighed i 2020 i 
seneste SMEC-fremskrivning. Det er oplagt, at der knytter 
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sig betydelig usikkerhed til den præcise vurdering af for-
skellige politikændringers effekt på bl.a. den strukturelle 
ledighed, og at resultaterne derfor skal tolkes med den yd-
myghed, det giver anledning til.  
 
Analyser af ændrede profiler for ledighedsforsikringen 
 
I det følgende præsenteres beregninger af en række omlæg-
ninger af ledighedsforsikringen, hvor der varieres på, hvilke 
ledige der får en højere ydelse og dermed en bedre forsik-
ringsdækning, og på hvordan den højere udgift til dagpenge 
finansieres, jf. tabel II.12. Først ses på en profil, hvor alle 
ledige i starten af dagpengeperioden modtager en højere 
ydelse end de øvrige dagpengemodtagere. Dernæst ses der 
på en profil, hvor kun ledige med stærk beskæftigelseshisto-
rik får en højere ydelse i starten af dagpengeperioden. Af-
sluttende præsenteres beregninger for en permanent  
arbejdsmarkedsydelse. For alle tre belyste typer af omlæg-
ninger af dagpengeprofilen illustreres effekterne, både når 
de øgede dagpenge finansieres indenfor dagpengesystemet 
ved lavere satser for andre grupper af dagpengemodtagere, 
og når de finansieres ved en højere bundskattesats.  
 

Tabel II.12 Analysererede omlægninger af dagpengeprofilen 

A1 25 pct. højere dagpengesats i dagpengeperiodens 1. kvartal, finansieret ved 
10 pct. lavere sats i den resterende dagpengeperiode 

A2 25 pct. højere dagpengesats i dagpengeperiodens 1. kvartal, finansieret ved 
0,11 pct.point højere bundskat 

B1 25 pct. højere dagpengesats i dagpengeperiodens 1. kvartal for ledige med 
stærk beskæftigelseshistorika), finansieret ved 2 pct. lavere dagpengesats for 
øvrige dagpengemodtagere 

B2 25 pct. højere dagpengesats i dagpengeperiodens 1. kvartal for ledige med 
stærk beskæftigelseshistorika), finansieret ved 0,025 pct.point højere bund-
skat 

C1 Permanent arbejdsmarkedsydelse, finansieret ved 8 pct. lavere dagpengesats 

C2 Permanent arbejdsmarkedsydelse, finansieret ved 0,06 pct.point højere bund-
skat 

a) Stærk beskæftigelseshistorik defineres som  på to år og ni måneders beskæftigelse i de tre år
op til starten af dagpengeperioden. 

 

Analyserede 
omlægninger 



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 220 

I omlægningerne af selve dagpengeprofilen, det vil sige 
omlægninger A og B, er det den beregnede dagpengesats for 
den enkelte ledige, som ændres. Dagpengeydelsen fastlæg-
ges som udgangspunkt som 90 pct. af den indkomst, den 
ledige havde i tiden op til ledighedsforløbet, op til den mak-
simale dagpengesats, se også afsnit II.3. Til analyserne er 
dagpengemodtagernes dagpengesats beregnet ud fra deres 
ugentlige dagpengeindkomst og ledighedsomfang, se også 
boks II.9 ovenfor. Ca. 80 pct. af dagpengemodtagerne mod-
tager den maksimale dagpengesats, og for dem vil en æn-
dring i den beregnede sats derfor være lig en ændring i den 
maksimale dagpengesats. 

 
I opgørelsen af omlægningernes effekter på indkomstforde-
lingen opgøres indkomsterne for husstande, da familier og 
samlevende i husstande typisk deles om indtægter og udgif-
ter. En ændring af indkomsten fra ledighedsforsikring vil 
derfor i højere grad påvirke husstanden end blot den enkelte 
ledige. 
 
Opgørelsen af fordelingsvirkningerne foretages for husstan-
de, hvor mindst en person er medlem af en arbejdsløsheds-
kasse, mens der ikke betinges på, at der skal være dagpen-
gemodtagere i husstanden. Dermed betragtes effekter af 
omlægningerne for alle de husstande, som i tilfælde af le-
dighed ville blive berørt.  
 
Udgangspunktet for vurderingen af forsikringsfunktionen fra 
de præsenterede omlægninger af dagpengeprofilen er de 
observerede kompensationsgrader for forskellige indkomst-
niveauer, som beskrevet i tabel II.4 i afsnit II.3.  
 
En generelt højere dagpengesats i begyndelsen af dag-
pengeperioden 
 
Som et udgangspunkt for analyserne ses der på en dagpen-
geprofil, hvor dagpengesatsen øges med 25 pct. for ledighed 
indenfor de første 13 uger i dagpengeperioden. En sådan 
generel forhøjelse af dagpengesatsen i begyndelsen af dag-
pengeperioden kommer ca. 100.000 ledige om året til gode, 
svarende til knap 1/3 af alle ledige i løbet af et år. Omlæg-
ningen ville isoleret set øge dagpengeudgifterne med godt 
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1,3 mia. kr., eller godt 830 mio.kr. efter skat ved uændret 
adfærd. En tilsvarende forhøjelse af dagpengesatsen for hele 
dagpengeperioden ville til sammenligning øge dagpengeud-
gifterne med knap 3 mia. kr. efter skat. Ydelsesforhøjelsen i 
begyndelsen af dagpengeperioden øger kompensationsgra-
den i de første 13 uger af dagpengeperioden med godt 13 
pct.point til 74 pct. for en beskæftiget midt i indkomstforde-
lingen, jf. tabel II.13. Den øgede kompensationsgrad svarer 
til en indkomstfremgang på knap 2.900 kr. pr. måned efter 
skat, og giver dermed en bedre forsikringsværdi fra dagpen-
geforsikringen. Beskæftigede, der befinder sig højere i ind-
komstfordelingen, får den samme indkomstfremgang, men 
en mindre fremgang i kompensationsgraden, da indkomst-
fremgangen udgør en mindre del af deres arbejdsindkomst.  
 
 

Tabel II.13 Effekter for kompensationsgrader, profil A1 

Timeløns-
fordeling 

Kompen-
sationsgrad 

i dag 

Ændring i  
kompensationsgrad 

1. kvartal 2.-8. kvartal 

 Pct. -----------  Pct.point  ----------- 

25. percentil 69,3 15,1 -6,1 

50. percentil 60,4 13,1 -5,3 

75. percentil 51,6 11,2 -4,5 

Anm.: Jf. anm. i tabel II.4 i afsnit II.3. Profilerne er beskrevne i tabel 
II.12. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Forhøjelsen af dagpengene i starten af en dagpengeperiode 
kan finansieres mekanisk (det vil sige uden hensyntagen til 
adfærdseffekter) ved at reducere dagpengesatsen 10 pct. for 
ledige, der har været arbejdsløse mere end 13 uger. En re-
duktion på 10 pct. indebærer, at dagpengeydelsen for en 
fuldtidsforsikret efter skat falder godt 1.100 kr. pr. måned, 
svarende til et fald i kompensationsgraderne for alle tre be-
tragtede indkomstgrupper på mellem 4½ og 6 pct.point. Den 
ændrede profil ville medføre, at ledige, der er arbejdsløse op 
til 10½ måned, ville opleve en samlet fremgang i indkom-
sten ved ledighed, da forøgelsen i starten af dagpengeperio-
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den på dette tidspunkt netop balancerer reduktionen senere i 
dagpengeperioden. 
 
Samlet indebærer de højere dagpengesatser i starten af dag-
pengeperioden en højere forsikringsværdi for korttidsledige. 
Omlægningen har en regressiv effekt på indkomstfordelin-
gen blandt husholdninger med dagpengeforsikrede, når om-
lægningen finansieres med en satsreduktion ved længereva-
rende ledighed, da ledige med højere indkomst har relativt 
mindre ledighed på høje dagpengeancienniteter, jf. figur 
II.14.  
 
For at vurdere effekterne for den strukturelle ledighed er den 
generelt øgede dagpengesats i begyndelsen af dagpenge-
perioden, kombineret med en lavere sats i senere kvartaler, 
analyseret på AGL-modellen. Omlægningen er i første om-
gang mekanisk finansieret, det vil sige uden i finansieringen 
at inddrage, at ledigheden og dermed udgifterne til dagpenge 
og kontanthjælp ændrer sig som følge af en ændret jobsøg-
ning. 
 
 

Figur II.14 Fordelingseffekter af generelt højere dagpengesatser i starten af 
dagpengeperioden, for indkomstdeciler 

Finansieret ved lavere satser for an-
dre dagpengemodtagere (A1) 

 Finansieret ved højere bundskat (A2) 

 

Anm.: Jf. tabel II.12 for beskrivelse af omlægninger. Fordelingseffekterne er opgjort for årlige di-
sponible indkomster på husstandsniveau og omfatter alle husstande, hvor mindst en person er
dagpengeforsikret. Indkomstdecilerne er opgjort for disponibel indkomst efter skat. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Modelberegninger viser, at den strukturelle ledighed falder 
knap 0,2 pct.point, svarende til, at ledigheden strukturelt 
reduceres med godt 5.000 personer.13 Den lavere ledighed 
skyldes højere søgeintensitet blandt de ledige, og i særde-
leshed de, der har været ledige i mere end et kvartal. Det 
skyldes, at de modtager en lavere dagpengesats og derfor 
har relativ stor økonomisk gevinst ved at gå fra ledighed til 
beskæftigelse. For gruppen af ledige, der kun har været 
kortvarigt ledige, er søgeintensiteten omtrent uændret. På 
den ene side opnår denne gruppe et højere understøttelsesni-
veau, hvilket trækker i retning af en mindre intensiv jobsøg-
ning, mens de på den anden side tager højde for risikoen for, 
at de forbliver ledige og dermed overgår til den lavere dag-
pengesats. Sidstnævnte effekt trækker i retning af, at de 
søger mere intensivt efter et job, hvilket omtrent neutralise-
rer den negative jobsøgningseffekt fra den højere sats i før-
ste kvartal. 
 
Den lavere strukturledighed, der følger af den mekanisk 
finansierede omlægning af dagpengesystemet, bidrager til at 
forbedre de offentlige finanser. Det øgede provenu kan ind-
gå i finansieringen af den ovennævnte omlægning ved enten 
at øge dagpengesatsen yderligere i første kvartal, eller redu-
cere den mindre i de efterfølgende. I begge tilfælde viser 
modelberegninger med AGL-modellen, at effekten på den 
strukturelle ledighed reduceres. I det første tilfælde skabes 
der plads til en forøgelse af dagpengesatsen i første kvartal 
på 42 pct. I så fald reduceres den strukturelle ledighed med 
godt 4.000 personer i forhold til en situation med en kon-
stant dagpengesats i hele dagpengeperioden. I det andet 
tilfælde, hvor dagpengesatsen sænkes med nu kun 6 pct. i de 
efterfølgende kvartaler, reduceres den strukturelle ledighed 
med godt 2.500 personer i forhold til situationen med en 
konstant dagpengesats. 

 
13) Der er her anvendt en arbejdsstyrke på 2,7 mio. fuldtidspersoner, 

svarende til fremskrivningen af dansk økonomi til 2020, der præ-
senteres i kapitel I. AGL-modellen er kalibreret, så effekten af 
dagpengereformen fra 2010 på den strukturelle ledighed er 0,5 
pct.point, jf. resultater i afsnit II.4. Med alternative kalibreringer, 
der rammer en effekt af dagpengereformen på hhv. 0,3 og 0,7 
pct.point, falder den strukturelle ledighed som følge af omlægnin-
gen med hhv. 0,15 og 0,23 pct.point. 
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En alternativ måde at foretage en mekanisk finansiering af 
satsforhøjelsen i starten af dagpengeperioden er at øge 
bundskatten. Beregninger på registerdata viser, at den omtal-
te stigning i dagpengesatsen i de første 13 uger af dagpen-
geperioden vil kræve en stigning i bundskattesatsen med 
0,11 pct.point, når omlægningen skal finansieres mekanisk. 
Denne skatteforøgelse svarer til ca. 350 kr. om året for en 
beskæftiget i midten af lønfordelingen. Omkostningen for 
den enkelte berørte er således mindre end ved finansieringen 
af omlægningen internt i dagpengesystemet, da omkostnin-
gen med en skattefinansiering spredes ud over alle skattebe-
talere i stedet for udelukkende over dagpengemodtagere. 
 
Ved skattefinansieringen påvirkes kompensationsgraden fra 
dagpenge kun indirekte gennem beskatningen af løn- og 
dagpengeindkomst og påvirkes kun marginalt, da det kun er 
forskellen i skattepåvirkningen på hhv. dagpenge- og lønud-
betalingen, som har betydning for kompensationsgraden. 
Mens ledige i de første 13 uger af dagpengeperioden derfor 
stadig får en stigning i kompensationsgraden på mellem 11 
og 15 pct.point, sker der kun en marginal ændring af kom-
pensationsgraden ved længerevarende ledighed, jf. tabel 
II.14. Kompensationsgraden stiger for denne gruppe, da den 
højere bundskat reducerer arbejdsindkomsten efter skat me-
re end dagpengeindkomsten efter skat.  
 
 

Tabel II.14 Effekter for kompensationsgrader, profil A2 

Timelønsfordeling Ændring i kompensationsgrad 

1. kvartal 2. -8. kvartal 

 -------------  Pct.point  ------------- 

25.percentil 15,1 0,01 

50.percentil 13,2 0,01 

75.percentil 11,2 0,01 

Anm.: Jf. anm. til tabel tabel II.13.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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En skattefinansiering af den højere dagpengesats for ledige i 
de første 13 uger af dagpengeperioden indebærer, at blandt 
husstande med mindst et medlem af en arbejdsløshedskasse 
oplever husstande med indkomster i de laveste deciler i ind-
komstfordelingen en fremgang i den disponible indkomst 
efter skat, mens husstande med indkomster i de øverste deci-
ler oplever en indkomstnedgang, se figur II.14 ovenfor. Den 
ændrede fordelingseffekt i forhold til en finansiering internt 
i dagpengesystemet skyldes, at en forøgelse af skattesatsen 
indebærer en absolut set større skattestigning for højind-
komstgrupper 
 
Når de højere dagpengesatser i begyndelsen af dagpenge-
perioden finansieres ved at øge skatten på arbejde, indikerer 
modelberegninger på AGL-modellen, at den strukturelle 
ledighed forøges.14 Lavere søgeintensitet blandt de dagpen-
gemodtagere, der modtager en højere dagpengesats, og lidt 
højere lønkrav for beskæftigede med fuld dagpengeret bi-
drager således til, at antallet af ledige stiger med godt 1.500 
personer.15 Den stigende ledighed skyldes, at ingen dagpen-
gemodtagere får en lavere ydelse, som kan balancere den 
negative virkning af den højere ydelse i starten af dagpenge-
perioden på incitamenterne til jobsøgning.  
 
Den analyserede finansiering via en øget bundskat viser 
effekterne af at brede finansieringen ud på en bredere base, 
da bundskat betales af stort set alle skattebetalere. En alter-
nativ bred finansieringsbase, dog inden for dagpengesyste-
met, ville være en finansiering via et højere A-kassebidrag. 
Herved ville alle medlemmer af en arbejdsløshedskasse, det 
vil sige alle potentielt dagpengeledige, bidrage til at finan-
siere den højere dagpengesats i begyndelsen af dagpengepe-
rioden. En sådan finansieringsform vil have samme effekt på 
strukturledigheden, som hvis finansieringen sker via en for-
højelse af skatten på arbejdsindkomst. Den strukturelle le-

 
14) Al skat i AGL-modellen betales som en proportional skat på 

arbejdsindkomst. 

15) Den negative effekt på beskæftigelsen kan være større end stig-
ningen i ledigheden, da den negative arbejdstidseffekt fra en øget 
bundskat ikke er indregnet. 
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dighed vil også i dette tilfælde stige med godt 1.500 perso-
ner. 
 
Beregningerne for en generelt forhøjet dagpengesats i de 
første 13 uger af dagpengeperioden viser, at forsikrings-
værdien fra dagpengesystemet øges mærkbart for de begun-
stigede ledige. Den samlede effekt på den strukturelle ledig-
hed og indkomstfordelingen afhænger i høj grad af, hvordan 
de øgede udgifter finansieres. En finansiering ved lavere 
satser senere i dagpengeperioden reducerer den strukturelle 
ledighed med omtrent 5.000 personer og er fordelingsmæs-
sig hovedsageligt regressiv. En finansiering ved en højere 
bundskat øger derimod den strukturelle ledighed en kende 
og har en progressiv fordelingseffekt, hvor husstande i de 
lave deciler får en indkomstfremgang, mens husstande i de 
øverste deciler får en indkomstnedgang. 
 
Højere dagpengesats ved stærk beskæftigelseshistorik 
 
I det følgende ses der på konsekvenserne af at betinge de 
højere dagpengesatser i starten af dagpengeperioden på en 
høj beskæftigelsesgrad op til ledighedens påbegyndelse. 
Blandt dagpengemodtagerne med ledighed indenfor første 
kvartal af dagpengeperioden ville samlet set ca. 20 pct. op-
fylde et krav om stærk beskæftigelseshistorik i form af to år 
og ni måneders beskæftigelse i de tre år op til starten af de-
res dagpengeperiode, svarende til en beskæftigelsesgrad på 
knap 92 pct. Set over alle husstande er der flere blandt hus-
stande med indkomster i de højeste indkomstdeciler, hvor 
mindst et ledigt husstandsmedlem opfylder det specificerede 
beskæftigelseskrav, jf. figur II.15. Dette skal dog ses i lyset 
af, at en høj beskæftigelsesgrad netop trækker i retning af en 
højere indkomst end f.eks. ledighed, samt at de i gennemsnit 
har en højere timeløn. Husstande med en høj beskæftigelse 
vil derfor hyppigere være blandt de øvre deciler. 
 
Når dagpengesatsen i de første 13 uger af dagpengeperioden 
forøges med 25 pct. for ledige med en stærk beskæftigelses-
historik, er den umiddelbare mekaniske budgetvirkning på 
knap 200 mio. kr. efter skat. En satsforhøjelse begrænset til 
ledige med en stærk beskæftigelseshistorik har således en 
betydelig mindre direkte provenueffekt end en generel sats-
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forhøjelse for alle ledige i begyndelsen af dagpengeperioden 
og kræver derfor en mindre finansiering fra lavere satser 
senere i dagpengeperioden eller højere indkomstskat. 
 
 

Figur II.15 Andel ledige med stærk beskæftigelses-
historik, for indkomstdeciler 

Anm.: Opgørelsen viser andelen af husstande med ledighed indenfor 
1.kvartal af dagpengeperioden, hvor mindst et ledigt hus-
standsmedlem i den første uge af dagpengeperioden opfylder
kravet til stærk beskæftigelseshistorik. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Forhøjelsen af dagpengesatsen for ledige med stærk beskæf-
tigelseshistorik i det første kvartal af dagpengeperioden øger 
kompensationsgraden med ca. 10 pct.point til 81,3 pct. for 
en ledig med en potentiel timeløn i midten af fordelingen, jf. 
tabel II.15. Den forhøjede kompensationsgrad svarer til en 
indkomstfremgang på knap 2.900 kr. pr. måned efter skat, 
hvilket i forhold til indkomsten er mindre end ved den gene-
relle forhøjelse af dagpengesatsen i begyndelsen af dagpen-
geperioden, da ledige med stærk beskæftigelseshistorik i 
gennemsnit har en højere timeløn. Af samme grund er stig-
ningen i kompensationsgraden mindre for de ledige med 
stærk beskæftigelseshistorik end ved den generelle satsfor-
højelse i omlægning, der blev beskrevet ovenfor.  
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Tabel II.15 Ændringer af kompensationsgrader, profiler B1 og B2 

Timelønsfordeling Stærk beskæfti-
gelseshistorik 

Øvrige,  
profil B1 

Øvrige, 
profil B2 

 -------------------------  Pct.point  ------------------------- 

25. percentil 12,0 -1,2 0,0 

50. percentil 10,3 -1,1 0,0 

75. percentil 7,9 -0,9 0,0 

Anm.: Jf. anm. til tabel II.13. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Den direkte provenuvirkning ved de øgede satser i begyn-
delsen af dagpengeperioden for de ledige med stærk be-
skæftigelseshistorik kan ligesom ved omlægning A1 finan-
sieres internt i dagpengesystemet ved at reducere dagpenge-
satsen for andre dagpengemodtagere. Da den direkte prove-
nueffekt ved satsforhøjelsen for ledige med stærk beskæfti-
gelseshistorik er mindre, er det tilstrækkeligt at reducere 
dagpengesatsen for øvrige dagpengemodtagere med 2 pct., 
svarende til en reduktion af kompensationsgraden på ca. 1 
pct.point, uanset placering i indkomstfordelingen.  
 
En skattefinansiering af den øgede dagpengesats for ledige 
med stærk beskæftigelseshistorik kan, ligesom for omlæg-
ning A1 ovenfor, finansieres ved en øget bundskat. Da pro-
venueffekten af den forøgede dagpengesats er mindre, er det 
tilstrækkeligt at øge bundskatten med 0,025 pct.point. 
 
Også for omlægningen af dagpengeprofilen, hvor dagpenge-
satsen i det første kvartal af dagpengeperioden kun øges for 
ledige med stærk beskæftigelseshistorik, er finansierings-
formen afgørende for fordelingseffekterne. En finansiering 
ved lavere satser i de efterfølgende kvartaler medfører en 
regressiv effekt på indkomstfordelingen, da længerevarende 
ledighed er hyppigere i de lavere end i de højere deciler, jf. 
venstre panel af figur II.16. En finansiering ved øget bund-
skat medfører derimod en progressiv effekt, jf. højre panel 
af figur II.16. 
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Figur II.16 Fordelingseffekter af en højere dagpengesatser ved stærk beskæfti-
gelseshistorik, for indkomstdeciler 

Finansieret ved lavere satser for an-
dre dagpengemodtagere (B1) 

 Finansieret ved højere bundskat (B2) 

 

Anm.: Jf. anm. til figur II.14. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
En øget dagpengesats i begyndelsen af dagpengeperioden 
for ledige med en stærk beskæftigelseshistorik har, når det 
finansieres ved lavere satser i de efterfølgende kvartaler, kun 
en meget lille effekt på strukturledigheden, når den sættes i 
forhold til den nuværende situation. Baseret på den anvendte 
AGL-model anslås et fald på 0,05 pct.point, svarende til 
knap 1.500 personer. Denne effekt er betydeligt mindre end 
for omlægningen, hvor ydelsen hæves for alle i første kvar-
tal, hvilket dog skyldes, at omlægningerne, der tilgodeser 
ledige med en stærk beskæftigelseshistorik, som udgangs-
punkt er betydeligt mindre. En mekanisk finansiering af en 
generelt forhøjet dagpengesats i begyndelsen af dagpenge-
periode kræver således en reduktion af dagpengesatserne for 
de øvrige grupper med 10 pct., mens behovet kun er 2 pct., 
hvis alene ledige med stærk beskæftigelseshistorik skal til-
godeses. Som følge heraf øges incitamentet til at komme 
hurtigt i beskæftigelse mest i førstnævnte tilfælde, og effek-
ten på den strukturelle ledighed er større. 
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Set i forhold til den nuværende situation er det altså muligt at 
tilgodese de ledighedsforsikrede, der er mest aktive på ar-
bejdsmarkedet, og øge graden af aktuarisk fairness i dagpenge-
systemet for dem uden at svække de offentlige finanser og med 
en meget begrænset indkomstreduktion til de øvrige dagpen-
gemodtagere til følge. Ønskes det ikke at foretage en finansie-
ring af en forhøjelse af dagpengesatserne for ledige med stærk 
beskæftigelseshistorik ved at reducere satserne for øvrige dag-
pengemodtagere, kan det igen ske via en forhøjelse af bund-
skatten eller alternativt ved et højere bidrag til arbejdsløsheds-
kassen. Da omfanget af omlægningen i dette eksempel er af så 
begrænset størrelsesorden, har det reelt ingen struktureffekter. 
Konklusionen er således også i dette tilfælde, at det er en billig 
måde at skabe en markant forbedret forsikringsordning for de 
mest beskæftigede. 
 
En permanent, 1-årig arbejdsmarkedsydelse 
 
En anden måde at indføre en aftagende ydelsesprofil er at 
indføre en permanent ydelse som den nuværende, midlerti-
dige arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelsen blev i 
2013 indført som en del af de midlertidige tiltag i kølvandet 
på dagpengereformen. Ydelsen tildeles forsikrede ledige, 
som opbruger deres dagpengeret i perioden 2014-16, i op til 
11⁄4 år. Ydelsen er med satser på 80 og 60 pct. af den mak-
simale dagpengesats for henholdsvis forsørgere og ikke-
forsørgere på niveau med de højeste kontanthjælpssatser. 
Den er således afhængig af den lediges familieforhold, mens 
der ikke som i kontanthjælpssystemet modregnes i forhold 
til husstandens indkomst- og formueforhold. En permanent, 
1-årig arbejdsmarkedsydelse ville forlænge dagpengeperio-
den, men på et lavere ydelsesniveau. 
 
Med det nuværende dagpengesystem vil indførelse af en et-
årig permanent arbejdsmarkedsydelse indebære en konstant 
sats for alle ledige de første to år, efterfulgt af et års ledig-
hed på en lavere sats. En permanent arbejdsmarkedsydelse 
øger isoleret set de offentlige udgifter med 1½ mia. kr. pr. 
år, når der tages højde for øgede udgifter til dagpenge og 
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reducerede udgifter til kontanthjælp ved uændret adfærd, og 
dermed er provenueffekten efter skat på ca. 950 mio.kr.16  
 
En arbejdsmarkedsydelse vil blandt husstande med dagpenge-
forsikrede i særlig høj grad komme husstande med indkomster 
i det laveste decil til gode, uanset om ydelsen finansieres ved at 
reducere dagpengesatserne med 8 pct. eller ved at øge bund-
skattesatsen med 0,06 pct.point, jf. figur II.17. Blandt husstan-
de med indkomster i første decil bliver en større andel berørt af 
ændringen, i forhold til de øvrige deciler. Husstande med ind-
komster i første decil får også en højere gennemsnitlig ind-
komstændring. Den relativt store effekt for det laveste decil må 
dog tolkes med en vis forsigtighed, da den mekaniske tilpas-
ning af baggrundsdataene ikke tager højde for de adfærdseffek-
ter, som en fuldt implementeret to-årig dagpengeperiode må 
forventes at have, jf. boks II.9 ovenfor. Incitamentet til at finde 
beskæftigelse må forventes at være større i denne situation, og 
antallet af personer, som opbruger deres to-årige dagpengeret, 
derfor mindre end observeret. 
 
 

 
16) De strukturelle effekter af en permanent arbejdsmarkedsydelse på 

beskæftigelse og ledighed er ikke opgjort, da modellen med den 
nuværende kalibrering ikke kan tage højde for det. Indførelsen må 
dog forventes at øge den strukturelle ledighed. 

Tilgodeser 
lavindkomst-
gruppe 
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Figur II.17 Fordelingseffekter af en permanent arbejdsmarkedsydelse, for ind-
komstdeciler 

Finansieret ved lavere satser for an-
dre dagpengemodtagere (C1) 

 Finansieret ved højere bundskat (C2) 

 

Anm.: Jf. anm. til figur II.14. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Sammenfatning 
 
En omlægning af dagpengesatserne, så ledige i starten af 
dagpengeperioden får en højere sats, kan øge forsikrings-
værdien fra ledighedsforsikringen for de fleste mennesker, 
da de typisk kun er sjældent og kortvarigt ledige. Dermed 
vil graden af aktuarisk fairness i dagpengesystemet stige.  
 
En aftagende dagpengeprofil kan bidrage til at fastholde 
jobsøgningsincitamenterne. Afsnittet har derfor set på effek-
terne af en række forskellige omlægninger på kompensati-
onsgrader, strukturel ledighed og indkomstfordelingen, jf. 
også tabel II.16. 
 
En fokusering af satsforhøjelsen i begyndelsen af dagpenge-
perioden til ledige med en stærk beskæftigelseshistorik re-
ducerer finansieringsbehovet med knap 80 pct. En stærk 
beskæftigelseshistorik er her defineret som beskæftigelse i 
to år og ni måneder inden for tre år. En sådan omlægning 
kan skabe mere lighed i forsikringsvilkårene, da personer 
med lav ledighedsrisiko får en bedre forsikringsdækning, 
hvor de i dag bidrager forholdsmæssigt stærkt til a-
kassesystemet, hvis de er medlemmer. 
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Analyserne af den forbedrede forsikringsdækning i begyn-
delsen af dagpengeperioden har taget som udgangspunkt, at 
omlægningerne skal være budgetneutrale. Hvis den øgede 
dagpengesats finansieres med reducerede satser i de efter-
følgende kvartaler, reduceres strukturledigheden med op til 
0,2 pct.point, svarende til ca. 5.000 personer. Effekten på 
strukturledigheden er omtrent den samme pr. anvendt mia. 
kr., uanset hvordan dagpengeniveauet forhøjes i starten af 
dagpengeperioden.  
 
Hvis den øgede dagpengesats derimod finansieres ved høje-
re bundskat, ses en lille stigning i strukturledigheden, og 
forøgelsen er størst pr. mia. kr. indsats for den generelle 
forøgelse af dagpengene i første kvartal. 
 
En bedre forsikringsfunktion og en øget grad af aktuarisk 
fairness især for arbejdsmarkedets kernetropper kan lede til, 
at arbejdstagere i højere grad accepterer lempelige opsigel-
sesvarsler. Dette kan via en øget fleksibilitet på arbejdsmar-
kedet have en positiv strukturel effekt på beskæftigelse og 
ledighed. 
 
Effekterne af en højere dagpengesats i begyndelsen af dag-
pengeperioden på indkomstfordelingen blandt medlemmer 
af en arbejdsløshedskasse afhænger i høj grad af finansie-
ringsformen: 
  

 Omlægninger, som finansieres ved lavere dagpen-
gesatser i de efterfølgende kvartaler, har overordnet 
set en regressiv effekt, da den især rammer ledige 
med lang ledighed, som typisk har lavere indkom-
ster. Den største effekt pr. mia. kr. findes ved højere 
dagpenge i første kvartal for ledige med stærk be-
skæftigelseshistorik.  

 Omlægninger, som finansieres ved en højere bund-
skat, er progressive og bæres især af høj-
indkomstgrupper, da skattebetalingen stiger med 
indkomsten. Den største effekt pr. mia. kr. fås ved 
en generel forøgelse af dagpengene i første kvartal.  

 
 

Omlægninger 
kan reducere 
strukturledighed 
med finansiering 
indenfor systemet 

Højere 
strukturledighed 
ved finansiering 
med skatter 

Mulig strukturel 
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En permanent arbejdsmarkedsydelse kan med et lavere 
ydelsesniveau, men uden modregning, forlænge dagpenge-
systemet og ville efter modregning af reducerede kontant-
hjælpsudgifter og øgede skatteindtægter koste knap 1 mia. 
kr. En arbejdsmarkedsydelse vil især tilgodese de laveste 
indkomstgrupper, og den største fordelingsmæssige effekt 
findes ved at finansiere ydelsen ved højere indkomstskatter 
fremfor indenfor dagpengesystemet. 

II.6 Et lempeligere beskæftigelseskrav  

Beskæftigelseskravet er en central forudsætning for dag-
pengeretten, både når en person bliver ledig første gang, og 
når ledige har opbrugt den maksimale dagpengeperiode på 
to år, jf. boks II.11. Kravet sikrer, at folk har bidraget til 
forsikringssystemet, inden de får glæde af det, hvilket er 
almindeligt i forbindelse med forsikringsordninger. De fle-
ste lande har derfor indbygget et forudgående beskæftigel-
ses- eller indkomstkrav i deres ledighedsunderstøttelsessy-
stem, jf. Tatsiramos og Ours (2012). Der er på tværs af lan-
de dog en stor variation i forholdet mellem beskæftigelses-
kravet og den periode, indenfor hvilken beskæftigelse med-
regnes, jf. boks II.2 i afsnit II.3.  
 
I dette afsnit ses der nærmere på, hvor mange beskæftigede 
der opfylder beskæftigelseskravet for at få ret til dagpenge, 
samt hvad de økonomiske konsekvenser ville være af at 
reducere genoptjeningskravet for ledige, der opbruger deres 
dagpengeret, fra 52 til 26 uger.  
 
 
 
 

Permanent 
arbejdsmarkeds-
ydelse koster 
knap  
1 mia. kr. 

Beskæftigelses-
krav er 
forudsætning for 
dagpengesystem  

Analyser i 
afsnittet  
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Boks II.11 Beskæftigelseskrav 

Beskæftigelseskravet tilsiger, at en person skal kunne dokumentere 1.924 timers 
ordinær beskæftigelse for at få ret til en (ny) dagpengeperiode. Støttet beskæfti-
gelse f.eks. indenfor den aktive beskæftigelsesindsats medregnes ikke. Den be-
skæftigelse, som indgår i beskæftigelseskravet, skal være opnået indenfor de se-
neste tre år, og samtidig efter det seneste indplaceringstidspunkt, jf. også boks II.3 
i afsnit II.3 for en generel introduktion til reglerne og begreberne i dagpenge-
systemet. 

 
 
Der kan skelnes mellem tre overordnede situationer, hvor 
beskæftigelseskravet får virkning i dagpengesystemet, jf. 
også de tilsvarende illustrationer i figur II.18. 
 

A. Optjening, hvor en person, som ikke tidligere har 
været ledig, optjener retten til dagpenge ved at ar-
bejde mindst 1.924 timer, svarende til et års fuld-
tidsarbejde, indenfor en periode på tre år 

B. Løbende genoptjening, hvor en person i en igang-
værende referenceperiode opfylder beskæftigelses-
kravet og derfor i tilfælde af ledighed kan påbegyn-
de en ny referenceperiode, igen med ret til 104 
ugers dagpenge17 

C. Genoptjening, hvor en ledig har opbrugt retten til-
dagpenge på 104 uger, og på dette tidspunkt endnu 
ikke har haft 1.924 timers beskæftigelse siden sidste 
indplaceringstidspunkt (IPT). Den ledige skal derfor 
præstere yderligere beskæftigelse for at genoptjene 
retten til dagpenge og kan så i tilfælde af ledighed 
påbegynde en ny referenceperiode fra det nye ind-
placeringstidspunkt (IPT2). 

 
 

 
17) En referenceperiode er den periode på tre år, inden for hvilke 

dagpengeperioden på to år kan bruges, jf. boks II.3 i afsnit II.3. 

Tre overordnede 
situationer for 
beskæftigelses-
kravet  
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Figur II.18 Tre situationer for beskæftigelseskravet 

 
Anm.: Et indplaceringstidspunkt (IPT) er det tidspunkt, hvor en ledig 

påbegynder en ny referenceperiode og begynder at bruge af
dagpengeretten indenfor denne referenceperiode. 

 
 
 
Som en del af dagpengereformen blev genoptjeningskravet 
ændret med virkning fra juli 2012. Det generelle beskæfti-
gelseskrav var også inden dagpengereformen på 1.924 ti-
mer, men genoptjeningskravet var kun på 962 timer for 
ledige, der havde opbrugt deres dagpengeret, og ikke op-
fyldte det ordinære beskæftigelseskrav på 1.924 timers be-
skæftigelse. Dagpengereformen skærpede således ikke be-
skæftigelseskravet til optjening eller til den løbende genop-
tjening af dagpengeretten, og ændringen påvirkede derfor 
kun de ledige, som fuldt ud opbruger deres dagpengeperio-
de. 
 
Et lempeligere genoptjeningskrav for ledige, der opbruger 
deres dagpengeret, lægger grunden til uhensigtsmæssige 
incitamenter for ledige. En sådan særregel vil i forhold til 
det løbende genoptjeningskrav indebære, at en ledig ikke 
“tærer” på den nye dagpengeperiode, før den indeværende 
periode er opbrugt, og derfor ikke søger så aktivt efter ar-
bejde. En forsikret ledig, der f.eks. har brugt 90 uger af sin 
dagpengeperiode, skal således arbejde i 1.924 timer for at 
genoptjene den fulde dagpengeret, men kan nøjes med at 
arbejde i 962 timer, hvis han forbliver ledig i yderligere 14 
uger og opbruger hele sin dagpengeret. Den tidligere regel 
kan derfor i sig selv øge antallet af ledige, der opbruger 
deres dagpengeperiode. Derudover medførte særreglen også 
en forskelsbehandling af ledige, da en ledig, der accepterede 

Dagpengereform 
skærpede kun 
krav til 
genoptjening 

Regel giver 
uhensigtsmæssige 
incitamenter 
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et jobtilbud lige inden dagpengeudløb, fik væsentligt ringere 
vilkår for genoptjening end en ledig, der opbruger hele dag-
pengeperioden. 
 
Beskæftigelseskravet blandt de beskæftigede 
 
En opgørelse viser, at beskæftigede i gennemsnit har knap 
4.900 timers beskæftigelse, som indgår i opgørelsen af be-
skæftigelseskravet. Sammenholdt med beskæftigelseskravet 
på 1.924 timer opfylder godt 91 pct. af de beskæftigede 
beskæftigelseskravet, og de ville være berettigede til to års 
dagpenge i tilfælde af ledighed, jf. figur II.19.18 På tværs af 
uddannelse er der kun en meget lille variation i andelen, der 
opfylder beskæftigelseskravet. Der er derimod en klar ten-
dens til, at ældre beskæftigede har en bedre beskæftigelses-
historik, En større andel af dem har derfor umiddelbart ret 
til dagpenge. Den lavere andel blandt de 25-29-årige skyl-
des formentligt, at personer i denne aldersgruppe typisk er i 
starten af deres arbejdsliv og derfor har en kortere beskæfti-
gelseshistorik.  
 
Betydningen af at ændre på beskæftigelseskravet kan vises 
ved at se på ændringen i den andel, som opfylder beskæfti-
gelseskravet, hvis beskæftigelseskravet halveres fra de gæl-
dende 52 ugers beskæftigelse til 26 ugers beskæftigelse. 
Andelen blandt alle beskæftigede, som ville opfylde be-
skæftigelseskravet, ville stige med godt 75.000 personer, 
svarende til knap 5 pct.point. Denne følsomhed af andelen, 
der opfylder beskæftigelseskravet, kan dog være højere for 
grupper med en højere ledighedsrisiko, som normalt også 
vil have en dårligere beskæftigelseshistorik. I en gruppe af 
beskæftigede med højere ledighedsrisiko vil andelen, der 
opfylder beskæftigelseskravet, derfor stige mere med et 
lempet beskæftigelseskrav. 
 
 
 

 
18) Opgørelsen ser på alle beskæftigede og spænder dermed over 

både optjening, løbende genoptjening samt genoptjening efter 
opbrugt dagpengeret, jf. ovenstående definitioner i figur II.18. 
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Figur II.19 Opfyldelse af beskæftigelseskrav blandt beskæftigede, 2012 

Efter uddannelse  Efter alder 

 

 
Anm.: De beskæftigede omfatter alle 25-64-årige dagpengeforsikrede i 2012, som i den sidste uge i

november 2012 havde mindst 7½ timers beskæftigelse og ikke modtog dagpenge i ugen. 2012
er det seneste tilgængelige år for uddannelsesoplysninger. Beskæftigelsen er opgjort primo 
den nævnte uge for de seneste tre år, dog maksimalt tilbage til seneste indplaceringstidspunkt,
jf. også boks II.3. Personer, hvor højeste fuldførte uddannelse er uoplyst (ca. 2 pct. af de be-
skæftigede) eller som i løbet af året modtager efterløn, er udeladt.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Den forholdsvis begrænsede ændring i andelen af beskæfti-
gede, der opfylder beskæftigelseskravet ved en halvering af 
kravet, skyldes, at de allerfleste beskæftigede har en be-
skæftigelse, som ligger langt over det gældende krav på 52 
uger. En forøgelse af beskæftigelseskravet til 78 uger ville 
tilsvarende kun reducere andelen, der opfylder beskæftigel-
seskravet, med godt 4 pct.point i gennemsnit. 
 
Beskæftigelseskravet blandt de ledige 
 
Ledighedsforløb er typisk af kortere varighed, afbrudt af 
beskæftigelse, jf. afsnit II.3. Ledige vil derfor gradvist opar-
bejde beskæftigelse til at opfylde beskæftigelseskravet og 
genoptjene den fulde dagpengeret. Godt 11 pct. af de ledige, 
der har brugt et halvt år af deres dagpengeperiode, har opar-
bejdet ca. 1.000 timers beskæftigelse, svarende til godt ½ 
års fuldtidsarbejde, jf. figur II.20. Blandt de ledige, der når 
104 uger med dagpenge, ville godt 21 pct. opfylde den tidli-
gere særregel med det lempeligere genoptjeningskrav på 
962 timer.  
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Figur II.20 Beskæftigelse efter dagpengeanciennitet 

Anm.: Opgørelsen er baseret på data til og med 2012. Andelen af de
ledige på en dagpengeanciennitet, f.eks. et år, der har været be-
skæftiget i en vist antal timer, er beregnet ift. antallet af ledige
på det pågældende anciennitetsniveau. Beskæftigelsesregistre-
ringer på over 1.924 timer anses som datafejl, da ledige opfyl-
der genoptjeningskravet ved 1.924 timer. De påbegynder i så
fald en ny reference- og dagpengeperiode, og deres beskæfti-
gelse til opfyldelse af beskæftigelseskravet nulstilles. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Konsekvenser af et genoptjeningskrav på 26 uger 
 
Genoptjeningskravet efter opbrug af dagpengeretten blev 
med dagpengereformen øget fra 26 til 52 ugers beskæftigel-
se. I det følgende analyseres en halvering af beskæftigelses-
kravet for de ledige, der har opbrugt dagpengeretten, fra 52 
til 26 uger. En sådan ændring af genoptjeningskravet er 
tidligere blevet belyst i lovforslaget fra 2010 om harmonise-
ring af beskæftigelseskravet og i en senere opdatering af 
beregningerne i Højbjerre (2012).  
 
I den følgende analyse af en halvering af genoptjeningskravet 
fra 52 uger til 26 uger ses der først på effekterne for dagpenge-
udbetalinger, og effekten på de offentlige finanser beregnes. I 
disse opgørelser indgår kun de direkte, mekaniske effekter, og 
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der tages ikke højde for, at et lempeligere beskæftigelseskrav i 
sig selv påvirker personers adfærd på arbejdsmarkedet.  
 
Efterfølgende beregnes den strukturelle effekt af lempelsen 
på ledigheden, hvor også afledte effekter på arbejdstageres, 
lediges og virksomheders adfærd inddrages. I analyserne 
indgår ikke, at et generelt lavere beskæftigelseskrav også vil 
øge incitamentet til a-kassemedlemskab, da det bliver nem-
mere at opnå ret til dagpenge.  
 
Analysen af et halveret genoptjeningskrav tager udgangs-
punkt i en to-årig dagpengeperiode ser på antallet af ledige, 
der efter to år med dagpenge ikke opfylder det gældende 
optjeningskrav på 52 ugers beskæftigelse, men opfylder det 
lempeligere krav på 26 uger. Disse ledige får under det ana-
lyserede lempeligere genoptjeningskrav ret til en ny dag-
pengeperiode. I 2012 var der godt 24.000 ledige, som kryd-
sede to-årsgrænsen i dagpengesystemet. Heraf havde ca. 
5.400 ledige, svarende til 22 pct., tilstrækkelig beskæftigel-
se til at opfylde et beskæftigelseskrav på 26 uger, jf. tabel 
II.17 og figur II.20 ovenfor.  
 
 

Tabel II.17 Genoptjening ved to års dagpenge 

 
År 

Opbruger to års 
dagpenge 

Opfylder lempeligere 
genoptjeningskrav 

 Antal Pct. 

2009 7.500 24 

2010 14.500 24 

2011 29.500 18 

2012 24.300 22 

I alt 75.700 21 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Efter den økonomiske krise og stigningen i ledigheden fra 2009 
steg antallet af ledige, der krydsede to år med dagpenge, frem 
mod 2011. Andelen af ledige, der ved opbrug af to års dagpenge 
ville opfylde et lempeligere genoptjeningskrav, har over de be-
tragtede år været forholdsvis konstant omkring 20 pct. 

… samt den 
strukturelle 
ledighed 

Et lempeligere 
genoptjenings-
krav ville i 2012 
have berørt 5.400 
ledige  

Omkring 20 pct. 
opfylder et 
lempeligere 
genoptjenings-
krav 
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Denne andel svarer omtrent til resultater for ledige, der op-
brugte deres ret til dagpenge i 2011, og for ledige, der op-
brugte deres dagpengeret i perioden januar 2013 til maj 
2014, jf. henholdsvis Højbjerre (2012) og 
Beskæftigelsesministeriet (2014).  
 
Den mekaniske effekt for dagpengeudgiften af et lempelige-
re genoptjeningskrav kan belyses ved at se på konsekven-
serne af, at de ledige, som efter to års dagpenge opfyldte det 
lempeligere genoptjeningskrav på 26 ugers beskæftigelse, 
men ikke det gældende på 52 uger, påbegynder en ny dag-
pengeperiode og modtager dagpenge. Analysen er baseret 
på de seneste tilgængelige tal frem til 2012, og den årlige 
effekt af et lempeligere genoptjeningskrav opgøres som 
effekten på dagpengeledigheden og -udgifterne i 2012.  
 
Tidligere studier har baseret konsekvensvurderingen af et æn-
dret genoptjeningskrav på antallet af ledige, som indenfor et 
enkelt år krydsede to-årsgrænsen i dagpengesystemet, jf. 
Højbjerre (2012). For at vurdere effekten af det lempeligere 
genoptjeningskrav på dagpengeudgifterne er det dog ikke til-
strækkeligt at se på dagpengeledigheden for de godt 24.300 
ledige, som krydsede to-årsgrænsen i 2012. Det er derimod 
nødvendigt at medtage alle de ledige, som indenfor en ny dag-
pengeperiode har ledighed i 2012, jf. boks II.12. Med en tre-
årig referenceperiode, indenfor hvilken de ledige har ret til to 
års dagpenge, er det relevant at betragte alle de knap 76.000 
ledige, som i perioden 2009-12 krydsede to-årsgrænsen i dag-
pengesystemet. Tidligere studier kan derfor have undervurde-
ret udgiftseffekterne af et lempet genoptjeningskrav. 
 
Den ledighed, som de berørte ledige havde i 2012 ud over to 
års dagpenge, anvendes som et mål for de nye dagpenge-
forløb, som de ledige ville få ret til at påbegynde med det 
lempeligere genoptjeningskrav. Ud af de 76.000 ledige ville 
21 pct., svarende til ca. 16.000 ledige, have optjent ret til en 
ny dagpengeperiode ved to-årsgrænsen, jf. tabel II.18.19 Det 
lovforberedende arbejde var baseret på 2.200 berørte ledige, 
 
19) Hvis beskæftigelse fra løntilskudsforløb medregnes til opfyldelse 

af beskæftigelseskravet, ville ca. 40 pct. af de ledige opfylde det 
halverede genoptjeningskrav på 962 timer ved opbrug af 104 
ugers dagpenge. 

Gælder også for 
2013 

Betydning for 
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Effekt baseres på 
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der opbruger 
dagpengeret 
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jf. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 
fremsat 2. juni 2010. 
 
De 16.000 ledige, der for en opgørelse for 2012 ville blive 
berørt af et lempeligere genoptjeningskrav, havde samlet set 
ledighed svarende til 3.500 helårsledige i opgørelsesåret 
2012. En halvering af genoptjeningskravet ville således øge 
dagpengeudgifterne med 742 mio. kr., før skat ved uændret 
adfærd. 
 
En fornyet ret til dagpenge som følge af et lempeligere gen-
optjeningskrav vil i nogle tilfælde erstatte kontanthjælp og 
derfor medfører reducerede udgifter på hertil 119 mio. kr., 
og den samlet set øgede indkomst fra dagpenge og kontant-
hjælp vil øge skatteindtægterne med 234 mio.kr. 
 
 

Tabel II.18 Effekter af et halveret genoptjeningskrav 

 2009-12 

 Personer 

Ledige, der krydser to-årsgrænsen, 75.700 

   … heraf opfylder 26 ugers genoptjenings  
        krav… 

16.000 

… og med ledighed i 2012a) 10.200 

Ledighedsomfang i 2012 for de berørte  
ledige  

3.500 

 Mio. kr. 

Øgede dagpengeudgifter i 2012 fra de 
berørte ledige  

742 

Reducerede kontanthjælpsudgifter i 2012 -119 

Skatteindtægter -234 

I alt 389 

a) I ledighed medregnes her kun perioder med dagpengeudbeta-
linger, hvilket bl.a. udelukker perioder med sygedagpenge og
løntilskud, som medregnes i forbrug af dagpengeperioden, men
ikke giver anledning til dagpengeudbetalinger som arbejds-
løshedsunderstøttelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

… og øger dag-
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Boks II.12 Effektberegninger af et lempeligere genoptjeningskrav 

I analysen af et lempeligere genoptjeningskrav ses der på effekten af, at ledige, 
der krydser to-årsgrænsen og ikke opfylder det gældende genoptjeningskrav, op-
fylder det lempeligere genoptjeningskrav og derfor får ret til en ny dagpengeperi-
ode på op til to år indenfor en referenceperiode på tre år. 

Analysen er baseret på data frem til 2012. En vurdering af effekten af det lempe-
ligere genoptjeningskrav på dagpengeudgifterne i 2012 skal medtage hele for-
øgelsen af ledigheden indenfor året, som kan hidrøre fra et lempet genoptjenings-
krav. Et eksempel er en ledig med 1.900 timers beskæftigelse, der opbruger retten 
til dagpenge i 2012, jf. tilfælde A i figur A. I dette tilfælde er det den dagpengele-
dighed, som i figuren er markeret lyseblåt, som medregnes som en effekt af et 
lempet genoptjeningskrav. 

Figur A Berørte ledige af lavere genoptjeningskrav

Anm.: Et indplaceringstidspunkt (IPT) er det tidspunkt, hvor en 
ledig påbegynder en ny referenceperiode og begynder at 
bruge af dagpengerettenindenfor denne referenceperiode. 

 

En to-årige dagpengeperiode kan udnyttes indenfor en tre-årig referenceperiode, 
jf. også boks II.3 i afsnit II.3. Derfor kan også ledige, der i årene inden 2012 op-
brugte deres dagpengeret, men på det tidspunkt opfylder det lempeligere genop-
tjeningskrav, modtage dagpenge i 2012. Det er derfor nødvendigt at se på 2012-
ledigheden for alle de ledige, der krydsede to-årsgrænsen i dagpengesystemet i 
hele perioden 2009-12. 
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Boks II.12 Effektberegninger af et lempeligere genoptjeningskrav, fortsat 

En ledig, som opbruger en to-årig dagpengeret i 2009 eller 2010, og på det tids-
punkt opfylder det lempeligere genoptjeningskrav, kan således bruge af en ny to-
årig dagpengeret helt frem til 2012, som illustreret i tilfælde B og C i figuren. Det 
er dog kun ledigheden i 2012, som indgår i opgørelsen af den årlige effekt af et 
reduceret genoptjeningskrav. Også for tilfælde B og C er den ledighed, som ind-
regnes som effekt af et lempet genoptjeningskrav, markeret med lyseblåt. 

Analysen af et lempeligere genoptjeningskrav tager udgangspunkt i en to-årig 
dagpengeperiode, og ledige antages derfor at opbruge dagpengeretten efter 104 
ugers ledighed, hvorefter de kan modtage kontanthjælp for den resterende del af 
deres ledighed, hvis de berettiget til det, jf .boks II.9 i afsnit II.5. Hvis de ved op-
brug af deres dagpengeret opfylder det lempeligere genoptjeningskrav, antages de 
at modtage dagpenge, i nogle tilfælde i stedet for kontanthjælp. 

Beskæftigelsen til vurdering af genoptjeningskravet er opgjort i timer på bag-
grund af BFL (Beskæftigelse for Lønmodtagere)-data, hvor der fra tidspunktet, 
hvor den ledige krydser to-årsgrænsen i dagpengesystemet, er talt tre år tilbage, 
dog maksimalt tilbage til det seneste indplaceringstidspunkt i dagpengesystemet. I 
opgørelsen er beskæftigelse fra løntilskud ikke medtaget. 

Nærmere detaljer om analysen kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds 
Sekretariat. 

 
 
Samlet vurderes et halveret genoptjeningskrav for ledige, 
der opbruger dagpengeperioden, således efter skat at øge 
udgiften til indkomstoverførsler med knap 400 mio. kr. I det 
præsenterede udgiftsskøn er der ikke taget højde for øgede 
udgifter til f.eks. den aktive arbejdsmarkedspolitik. Udgif-
ten til et halveret genoptjeningskrav for ledige ville kunne 
finansieres ved f.eks. en reduktion af dagpengesatsen for 
hele dagpengeperioden med ca. 3½ pct eller ved en forøgel-
se af bundskatten med knap 0,05 pct.point. 
 
Et halveret genoptjeningskrav for ledige, der opbruger dag-
pengeretten, vil i sig selv komme husstande i den lave del af 
indkomstfordelingen blandt dagpengeforsikrede til gode, jf. 
figur II.21. Hvis der tages højde for finansieringen ved en 
forøgelse af bundskattesatsen med knap 0,05 pct.point, vil 
husstande i de laveste deciler af indkomstfordelingen stadig 
have en nettofremgang i den disponible indkomst 
 

Samlet udgift for 
særregel på knap 
400 mio.kr. efter 
skat  

Husstande i 
nederste del af 
indkomst-
fordeling får gavn 
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Figur II.21 Fordelingseffekt af lempeligere genoptjeningskrav for ledige, der op-
bruger dagpengeret, indkomstdeciler 

Ufinansieret  Finansieret ved øget bundskat 

 

Anm.: Fordelingseffekterne er opgjort for årlige disponible indkomster på husstandsniveau og om-
fatter alle husstande, hvor mindst en person er dagpengeforsikret. Indkomstdecilerne er op-
gjorte for disponibel indkomst efter skat. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Implementeringen af dagpengereformen og den midlertidige 
forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år i forbin-
delse med finansloven for 2011 medførte, at der blev et 
større antal ledige med en højere dagpengeanciennitet. Den 
beregnede effekt af et halveret genoptjeningskrav for ledige, 
der opbruger deres dagpengeperiode, må derfor forventes at 
være et øvre skøn i forhold til en situation uden denne op-
hobning. 
 
I det analyserede datamateriale fra 2012 havde endnu ingen 
ledige en maksimal to-årig dagpengeperiode, da dagpenge-
perioden i 2011 var blevet midlertidig forlænget. I et fuldt 
implementeret dagpengesystem med en to-årig dagpenge-
periode må antallet af ledige, der berøres af et lempeligere 
genoptjeningskrav, derfor forventes at være mindre, da op-
gørelsen ikke tager højde for den øgede afgang fra ledighed 
til beskæftigelse, som typisk observeres op til udløb af dag-
pengeretten. Omvendt kan et lempeligere genoptjeningskrav 
alene for ledige, der har opbrugt deres dagpengeperiode, i 
sig selv øge antallet af ledige, der opbruger dagpengeperio-
den, hvilket indebærer en undervurdering af den beregnede 
effekt af et lempeligere genoptjeningskrav for denne gruppe. 
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En forbedret konjunktursituation vil indebære, at færre ledi-
ge opbruger en to-årig dagpengeret. Samtidig kan en større 
andel af de ledige i en bedre konjunktursituation have gen-
optjent retten til dagpenge. Det er derfor uklart, om den 
foreliggende analyse ud fra konjunktursituationen er et 
over- eller underkantsskøn. 
 
Makroøkonomiske effekter af et lempet beskæftigelses-
krav 
 
I det følgende ses der først på de makroøkonomiske effekter 
af en halvering af det generelle genoptjeningskrav til 26 
ugers beskæftigede. Efterfølgende ses en halvering af gen-
optjeningskravet udelukkende for de ledige, der opbruger 
dagpengeretten. 
 
Beskæftigelseskravet er medbestemmende for, hvor attrak-
tiv ledighedsforsikringen er, og ændringer i kravet må der-
for forventes at påvirke adfærden på arbejdsmarkedet. En 
lempelse af beskæftigelseskravet vil føre til, at dagpenge-
systemet opleves mere generøst, da et givent kontingent i så 
fald giver adgang til en bedre forsikringsdækning. En lem-
pelse af beskæftigelseskravet må derfor forventes at reduce-
re jobsøgningsintensiteten blandt dagpengemodtagere. Om-
vendt vil der være en tendens til, at søgeintensiteten stiger 
blandt de ledige, der har opbrugt dagpengeretten, da den 
krævede indsats for at opnå en ny dagpengeperiode falder. 
Denne gruppe har dog en begrænset størrelse i forhold til 
det samlede antal ledige, og derfor er forventningen, at ef-
fekten af en reduceret søgeintensitet dominerer. 
 
Et lempeligere beskæftigelseskrav betyder endvidere, at 
beskæftigede uden fuld dagpengeret hurtigere genoptjener 
den fulde dagpengeret. Beskæftigede med fuld dagpengeret 
vil alt andet lige have et bedre forhandlingsudgangspunkt i 
en lønforhandling end beskæftigede uden fuld dagpengeret, 
og det er dermed plausibelt, at de også vil opnå højere løn-
ninger. Der vil dermed være en tendens til, at et lempeligere 
genoptjeningskrav forøger det generelle lønniveau som 
følge af, at flere beskæftigede vil have fuld dagpengeret. 
Dette kan påvirke virksomhedernes jobskabelse negativt, 
idet den forventede gevinst ved at slå et job op mindskes. 

Konjunktureffekt 
kan gå begge veje 

Lempeligere 
beskæftigelses-
krav kan 
reducere 
jobsøgningen 

Øgede lønkrav 
kan reducere 
jobskabelsen 
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En analyse af de strukturelle effekter fra et lempeligere 
beskæftigelseskrav, hvor der tages højde for både den direk-
te effekt fra de lediges søgeadfærd og den indirekte effekt 
fra virksomheders jobskabelse, viser, at en halvering af det 
generelle beskæftigelseskrav vil øge den strukturelle ledig-
hed med 0,1 pct. af arbejdsstyrken, svarende til omtrent 
2.700 personer.20 Den anvendte modelramme er nærmere 
beskrevet i boks II.10 i afsnit II.5.21 Såfremt der kun betrag-
tes en halvering af genoptjeningskravet for ledige, der har 
opbrugt dagpengeretten, svarende til en genindførelse af 
særreglen, øges den strukturelle ledighed med omtrent 
1.700 personer. 
 
Empiriske studier af dagpengesystemer i udlandet tyder på, 
at beskæftigede tager højde for beskæftigelseskravet i deres 
adfærd, og der er fundet evidens for en øget afgang fra be-
skæftigelse til ledighed på et tidspunkt, hvor beskæftigel-
seskravet er opfyldt, jf. Baker og Rea (1998) og Hägglund 
(2009) for hhv. Canada og Sverige. Der er også tegn på, at 
det især er ansatte i sektorer med en høj andel af sæson-
arbejdere, som reagerer, hvilket kan skyldes, at kendskabet 
til detaljerne i dagpengesystemet her er større, jf. Green og 
Sargent (1998). Ingen af disse effekter er indeholdt i den 
benyttede AGL-model. 
 
 
 

 
20) Dette er baseret på en antagelse om, at dagpengereformen vil 

reducere den strukturelle ledighed med 0,5 pct.point, og under et 
balanceret budget. Denne respons er benyttet til at kalibrere den 
anvendte AGL-model. I afsnit II.4 blev det anslået, at dagpenge-
reformen vil reducere den strukturelle ledighed med mellem 0,3 
og 0,7 pct.point. Hvis kalibreringen i stedet baseres på dette 
spænd, vil en sådan lempelse af genoptjeningskravet øge struktur-
ledigheden med mellem 0,08 og 0,11 pct.point, svarende til en ef-
fekt på mellem 2.250 og 3.050 personer. 

21) Det skal her bemærkes, at genoptjeningsreglerne kun er groft 
beskrevet i AGL-modellen. Eksempelvis har modellen ikke ek-
splicit indarbejdet referenceperiodesystemet. Der tages således 
ikke højde for, at såfremt en beskæftiget, der er i gang med at 
genoptjene den fulde dagpengeret, afskediges inden han har nået 
at genoptjene, kan han tage sin beskæftigelse indenfor den igang-
værende referenceperiode med videre i op til tre år. 

Strukturel 
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Udenlandsk 
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Afsluttende bemærkninger 
 
Beskæftigelseskravet er en nødvendig del af dagpenge-
systemet, da det bidrager til beskæftigelsesincitamenter for 
de ledige og medvirker til finansieringen af systemet.  
 

 Analyser viser, at 91 pct. af de beskæftigede a-
kassemedlemmer opfylder det gældende beskæfti-
gelseskrav på 52 ugers beskæftigelse og derfor ville 
være berettigede til dagpenge i tilfælde af ledighed 

 En halvering af genoptjeningskravet til 26 ugers be-
skæftigelse ville øge andelen af de beskæftigede, 
som opfylder beskæftigelseskravet med 5 pct.point 

 Blandt ledige, som har opbrugt to års dagpenge, 
ville 21 pct. være berettigede til dagpenge under et 
halveret genoptjeningskrav på 26 ugers beskæfti-
gelse 

 En sådan lempelse af genoptjeningskravet for ledi-
ge, der har opbrugt deres dagpengeret, ville – base-
ret på ledigheden i 2012 – øge de samlede udgifter 
til dagpenge og kontanthjælp med knap 400 mio.kr. 
efter skat og ifølge modelberegninger forhøje den 
strukturelle ledighed med omkring 1.700 personer. 

 En lempelse af det generelle genoptjeningskrav, der 
gælder for alle ledige, til 26 uger ville øge den 
strukturelle ledighed med i omegnen af 0,1 pct., 
hvilket svarer til godt 2.700 personer. 

II.7 Et konjunkturafhængigt dagpengesystem  

I kølvandet på den stigende ledighed efter 2008 er der de 
senere år kommet forøget fokus på mulighederne for at 
indføre konjunkturafhængighed i dagpengesystemerne. 
Diskussionerne har været centrale i såvel den akademiske 
litteratur som i den økonomisk-politiske debat. Et konjunk-
turafhængigt dagpengesystem er tidligere blevet anbefalet af 
Arbejdsmarkedskommissionen og Det Økonomiske Råds 
formandskab, jf. De Økonomiske Råd (2012). Dette afsnit 
samler op på nogle af resultaterne fra litteraturen og disku-
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terer principielle og praktiske udfordringer ved et konjunk-
turafhængigt dagpengesystem. 
 
Der er flere grunde til at overveje et regelbaseret konjunk-
turafhængigt dagpengesystem, hvor eksempelvis dagpenge-
perioden øges i en lavkonjunktur og mindskes under en 
højkonjunktur. 
 
For det første vil det modvirke uligheden i jobmuligheder, 
der følger af, at personer, der er ledige under en lavkonjunk-
tur, har vanskeligere ved at finde beskæftigelse end perso-
ner, der er ledige i en højkonjunktur. Da muligheden for at 
finde beskæftigelse varierer med konjunktursituationen, vil 
det alt andet lige tage længere tid at finde beskæftigelse 
under en lavkonjunktur. Dette taler for, at dagpenge-
perioden bør være længere i lavkonjunkturer. 
 
For det andet er et regelbaseret system for konjunktur-
afhængigheden at foretrække frem for diskretionære æn-
dringer, hvor dagpengereglerne ændres på mere uforudsige-
lig måde for at tage højde for den varierende konjunktur-
situation. I Danmark er indfasningen af den seneste dag-
pengereform ændret i flere omgange, blandt andet gennem 
midlertidige forlængelser af dagpengeperioden og introduk-
tionen af de midlertidige uddannelses- og arbejdsmarkeds-
ydelser. Disse diskretionære ændringer må i vid udstræk-
ning opfattes som konjunkturbetingede. Meget taler imidler-
tid for, at regelbaserede ændringer er at foretrække fremfor 
diskretionære ændringer, da den regelbaserede tilgang ska-
ber større klarhed for den enkelte ledige. Samtidig skaber 
den regelbaserede tilgang større sikkerhed for, at ændrin-
gerne behandler alle ledige ens. 
 
For det tredje vil et konjunkturafhængigt dagpengesystem 
alt andet lige styrke de såkaldte automatiske stabilisatorer. I 
en lavkonjunktur vil udgifterne til dagpenge stige mere i et 
konjunkturafhængigt system end i et system, hvor dagpen-
geregler fastholdes uanset konjunktursituationen. Disse 
større udsving i dagpengeudbetalingerne vil bidrage til at 
stabilisere konjunkturudviklingen. Samtidig vil den større 
konjunkturstabilisering dog give større udsving i de offent-
lige finanser. Hvorvidt et konjunkturafhængigt dagpenge-
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system er hensigtsmæssigt eller ej er dermed blandt andet et 
spørgsmål om, hvorvidt de automatiske stabilisatorer ønskes 
styrket, og om man er villig til at acceptere større udsving i 
de offentlige finanser.22 
 
For det fjerde viser nyere økonomisk forskning, at en regel-
baseret variation af dagpengesystemet under visse omstæn-
digheder vil være velfærdsforbedrende. En række empiriske 
analyser understøtter disse teoretiske resultater og peger på 
gunstige effekter af et konjunkturafhængigt dagpenge-
system. 
 
Overordnede effekter af en konjunkturafhængig ledig-
hedsforsikring 
 
Forandringer i dagpengesystemets generøsitet ændrer på de 
lediges incitamenter og kan dermed påvirke søgeindsatsen 
blandt ledige, og det kan påvirke antallet af ledige stillinger 
og lønfastsættelsen på arbejdsmarkedet. Eksempelvis vil en 
stigning i dagpengesatsen kunne påvirke lønnen i opad-
gående retning og dermed påvirke den samlede beskæftigel-
se negativt. Effekten på søgeintensiteten kan opfattes som 
en mikroeffekt af ændringer i dagpengesystemet, mens ef-
fekten på den aggregerede ledighed kan betegnes som en 
makroeffekt. 
 
Gevinsten ved at søge intensivt efter job vil være relativt 
lille i en lavkonjunktur, hvor det er manglende efterspørgsel 
i økonomien, der skaber mangel på job. En ekstra søge-
indsats for én ledig vil som følge af den grundlæggende 
mangel på job i relativt høj grad gå ud over de andre lediges 
mulighed for at finde et job. Dette betyder, at den samfunds-
økonomiske omkostning ved at mindske søgningen, f.eks. 
som følge af et mere generøst dagpengesystem, kan være 
mindre i en lavkonjunktur. Omvendt er der normalt mange 
ledige job i en højkonjunktur, og gevinsten kan være høj 

 
22) De automatiske stabilisatorer kan om ønskeligt øges på mange 

andre måder end gennem konjunkturafhængighed i dagpenge-
systemet. Eksempelvis vil et højere dagpengeniveau helt generelt 
gøre de automatiske stabilisatorer kraftigere. Et andet eksempel 
er ophævelse af nominalprincippet i forhold til ejendomsværdi-
skatten. 
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ved at give de ledige et ekstra incitament til at søge og ac-
ceptere et jobtilbud.  
 
En lavkonjunktur kan således være kendetegnet ved, at for-
holdet mellem ledige stillinger og aktivt søgende ledige er 
inefficient lavt. Der er så at sige for mange ledige, der søger 
om de relativt få stillinger. Forlænges dagpengeperioden i 
en lavkonjunktur, må det formodes at reducere den samlede 
søgeaktivitet. Den lavere søgeaktivitet vil reducere virk-
somhedernes incitament til at slå nye stillinger op, og det 
må derfor formodes, at antallet af ledige stillinger også re-
duceres. Hvis effekten på søgeindsatsen er større end effek-
ten på antallet af ledige stillinger vil forholdet mellem ledi-
ge stillinger og aktivt søgende ledige imidlertid stige til et 
mere efficient niveau. Det betyder, at det vil være velfærds-
forbedrende at øge dagpengesystemets generøsitet i en lav-
konjunktur, og nøjagtigt det modsatte vil gælde i en højkon-
junktur. Samlet set kan et dagpengesystem med modcyklisk 
generøsitet således være velfærdsforbedrende i forhold til et 
acyklisk system. 
  
Betingelsen for, at et konjunkturafhængigt dagpengesystem 
er velfærdsforbedrende, er således, at effekten på søgeinten-
siteten (mikroeffekten) er større end effekten på løndannel-
sen (makroeffekten), jf. Landais m.fl. (2014) og boks II.13. 
Hvorvidt mikroeffekten er større end makroeffekten er i 
sidste ende et empirisk spørgsmål. Der er på nuværende 
tidspunkt ikke fuld afklaring i den empiriske litteratur om 
den relative størrelse mellem mikro- og makroelasticiteten, 
men de eksisterende empiriske undersøgelser peger i retning 
af, at mikroelasticiteteten er større end makroelasticiteten, 
og dermed at et konjunkturafhængigt dagpengesystem er 
velfærdsforbedrende. 
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Boks II.13 Teoretiske resultater om et konjunkturafhængigt dagpengesystem 

Spørgsmålet om ledighedsforsikring bør være konjunkturafhængig er blandt andet 
behandlet i Andersen og Svarer (2011). De betragter en søgemodel, hvor sandsyn-
ligheden for at en ledig overgår til beskæftigelse, afhænger af konjunktur-
situationen og den enkelte lediges søgeintensitet. De viser, at såfremt forvrid-
ningseffekterne af et højere dagpengeniveau er mindre i lavkonjunkturer end i 
højkonjunkturer, er det velfærdsforbedrende med et dagpengeniveau, der er højt i 
en lavkonjunktur og lavt i en højkonjunktur. 

Landais mfl. (2014) betragter en mere generel model, hvor virksomhedernes ef-
terspørgsel efter arbejdskraft også inddrages. De viser, at der er modsatrettede ef-
fekter i spil, og at spørgsmålet, om hvorvidt der bør være konjunkturafhængighed, 
kan isoleres til forskellen mellem to centrale størrelser, mikroelasticiteten og ma-
kroelasticiteten. 

Mikroelasticiteten angiver effekten på ledigheden ved en ændring i dagpengesat-
sen, når der kun tages højde for ændret søgeintensitet, det vil sige. når der ses bort 
fra afledte effekter, herunder eksempelvis, at øget søgning hos én ledig påvirker 
sandsynligheden for at andre ledige kan finde beskæftigelse. 

Makroelasticiteten angiver effekten på ledigheden ved ændring i dagpengesatsen, 
når der udover ændret søgeintensitet tages højde alle afledte generelle ligevægts-
effekter , herunder effekter via lønninger og virksomhedernes jobskabelse samt 
det forhold, at øget søgning hos én ledig påvirker sandsynligheden for, at andre 
ledige kan finde beskæftigelse. 

Landais mfl. (2014) viser, at betingelsen, for at det er velfærdsforbedrende at have 
et konjunkturafhængigt ledighedsforsikringssystem, hvor forsikringen er mere 
generøs i lavkonjunkturer end i højkonjunkturer, er, at mikroelasticiteten er større 
end makroelasticiteten. Hvis de to elasticiteter er lige store, vil det være optimalt 
med et dagpengesystem, der ikke varierer med konjunktursituationen. Teoretisk er 
det muligt, at makroelasticiteten er støre end mikroelasticiteten, og det vil i givet 
fald være velfærdsforbedrende at indføre en “omvendt” konjunkturafhængighed i 
dagpengesystemet (altså reducere generøsiteten i lavkonjunkturer og øge i høj-
konjunkturer). 

Landais mfl. (2014) gennemgår de eksisterende empiriske resultater på området 
og finder, at det er overvejende sandsynligt, at mikroelasticiteten overstiger ma-
kroelasticiteten, hvorved det er optimalt med et konjunkturafhængigt dagpenge-
system. 
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Et konjunkturafhængigt dagpengesystem kan også påvirke 
størrelsen af udsvingene omkring det gennemsnitlige ledig-
hedsniveau. Her er der to modsatrettede effekter. På den ene 
side vil et konjunkturafhængigt dagpengesystem trække i 
retning af større udsving i ledigheden, fordi øget generøsitet 
i lavkonjunkturer, f.eks. længere dagpengeperiode, vil 
svække incitamentet for de ledige til at søge og acceptere 
beskæftigelsestilbud. Dette vil trække i retning af højere 
ledighed, når ledigheden i forvejen er høj, altså større ud-
sving i ledigheden. På den anden side trækker de styrkede 
automatiske stabilisatorer i modsat retning, dvs. mindre 
udsving i ledigheden. Det er dermed ikke klart, om indførel-
sen af et konjunkturafhængigt ledighedssystem vil forøge 
eller mindske udsvingene i ledigheden. Det er dog vigtigt at 
bemærke, at en konjunkturafhængig ledighedsforsikring kan 
være velfærdsforbedrende selv i tilfælde af, at den forøger 
udsvingene i ledigheden. 
 
Udfordringer ved indførelsen af et konjunkturafhængigt 
dagpengesystem 
 
Der er en række principielle og praktiske udfordringer, som 
er relevante at overveje i forbindelse med indførelsen af et 
konjunkturafhængigt dagpengesystem.  
 
Arbejdsmarkedskommissionen udviklede i 2009 en konkret 
model for et dagpengesystem med en konjunkturafhængig 
dagpengeperiode, jf. Arbejdsmarkedskommissionen (2009). 
Forslaget bestod i at forkorte den daværende dagpenge-
periode på fire år til to år, men med mulighed for forlængel-
se. En bruttoledighed (beregnet som et tremåneders gliden-
de gennemsnit af den sæsonkorrigerede ledighed) mellem 7 
pct. og 9 pct. ville ifølge forslaget medføre en forlængelse 
på et halvt år og dermed totalt 2½ år med dagpenge, mens 
en bruttoledighed over 9 pct. ville medføre en yderligere 
forlængelse til tre år med dagpenge. Forslaget indebærer, at 
det en gang i kvartalet opgøres, om dagpengeperioden skal 
forlænges, idet forlængelsen kun gives til de ledige, der er 
mindre end tre måneder fra at opbruge deres dagpenge. 
Arbejdsmarkedskommissionens forslag indebærer, at den 
gennemsnitlige dagpengelængde vil være længere end to år. 
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Arbejdsmarkedskommissionen påpegede selv, at deres for-
slag tog højde for fire åbenlyse problemstillinger ved et 
konjunkturafhængigt dagpengesystem: 
 

 Automatik: En konkret regel, som systemet skal 
styres efter (ingen diskretionære ændringer) 

 En konjunkturindikator (bruttoledigheden), der rela-
tivt hurtigt bliver offentliggjort 

 Forlængelserne kun er af midlertidig karakter 
 Målgruppe: Kun ledige, der er tæt på at opbruge 

dagpengeretten, får forlænget dagpengeperioden 
 
Der er blevet fremført en række konkrete indvendinger mod 
arbejdsmarkedskommissionens forslag og mod en konjunk-
turafhængig dagpengeperiode i almindelighed.  
 
Først og fremmest har det været fremført, at en konjunktur-
afhængig dagpengeperiode vil gøre et indviklet system end-
nu mere indviklet. Hvis systemet bliver mindre gennemsku-
eligt, vil det indebære en usikkerhed for den enkelte. Helt 
konkret vil den ledige i starten af sit ledighedsforløb ikke 
vide, hvor længe han eller hun har mulighed for at modtage 
dagpenge. Det er dog et væsentligt modargument, at det for 
den enkelte ledige er mindst lige så relevant, hvordan kon-
junktursituationen er i den periode, vedkommende skal fin-
de job. Hvis dagpengeperioden gøres afhængig af konjunk-
tursituationen, vil det give ledige, der bliver arbejdsløse i 
forskellige konjunktursituationer, mere lige muligheder for 
at finde beskæftigelse inden dagpengeperioden udløber. 
Dermed vil ledige, der er arbejdsløse under forskellige kon-
junktursituationer blive behandlet mere lige end i et system 
uden konjunkturafhængighed. Usikkerheden i et regelbase-
ret dagpengesystem vil også være mindre end i et konjunk-
turuafhængigt system, hvor der gennemføres diskretionære 
ændringer. 
 
En anden indvending har været, at et konjunkturafhængigt 
dagpengesystem vil forskelsbehandle personer, der bliver 
ledige med kort tids mellemrum, hvis ledigheden i mellem-
tiden har bevæget sig fra lige på den ene side af systemets 
grænseværdier til lige på den anden side. Dette ville være i 
modstrid med et horisontalt lighedsprincip, som tilsiger, at 
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to personer, der er i (næsten) samme situation, bør behand-
les på (næsten) samme måde og dermed ikke have forskelli-
ge dagpengeperioder. Dette er en reel indvending, der 
blandt andet skal vejes op imod ønsket om at give personer, 
der er ledige i væsentligt forskellige konjunktursituationer, 
mere lige vilkår. 
 
En tredje problemstilling er, at der kan være en betragtelig 
geografisk og branchemæssig variation i ledighedsprocen-
ter; det canadiske konjunkturafhængige dagpengesystem 
tager eksempelvis udgangspunkt i den regionale ledighed, 
jf. boks II.14. Ret beset er spørgsmålet om regionale for-
skelle i ledigheden ikke specielt relateret til konjunkturaf-
hængighed eller ej. Det nuværende dagpengesystem i Dan-
mark tager således ikke højde for variation i ledighedssand-
synlighed på tværs af brancher og landsdele. Selvom der 
kunne argumenteres for, at man ville kunne stille ledige i 
forskellige dele af landet eller med forskellige kvalifikatio-
ner mere lige ved at lade eksempelvis dagpengeperioden 
variere på tværs af landet og/eller brancher, så er der oplagt 
også stærke argumenter imod gøre dette. Et regionalt eller 
branchemæssigt differentieret dagpengesystem ville således 
svække arbejdskraftens mobilitet, da incitamentet til at søge 
mod landsdele eller brancher, hvor ledighedsniveauet er 
lavt, mindskes. Et system med dagpengeregler, der varierer 
mellem landsdele og brancher, vil dermed uanset om syste-
met er konjunkturafhængigt eller ej trække i retning af et 
højere strukturelt ledighedsniveau. 
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Boks II.14 Konjunkturafhængigt dagpengesystem i Canada 

Canada har et egentligt regelbaseret konjunkturafhængigt dagpengesystem, jf. 
Government of Canada (2010). Systemet indebærer, at den enkelte lediges be-
skæftigelseskrav, ydelseslængde og ydelsesniveau afhænger af den regionale le-
dighed. Canada er til formålet inddelt i 58 regioner, jf. Pollak (2013). Afhængigt 
af den gennemsnitlige ledighedsprocent for de seneste tre måneder placeres hver 
region i en ud af 12 kategorier: Under 6 pct., mellem 6 og 7 pct., mellem 7 og 8 
pct. osv., idet den sidste kategori er over 16 pct. Såfremt den ledige fraflytter i lø-
bet af ledighedsperioden, vil vedkommendes ydelsesforhold fortsat være bestemt 
af ledigheden i den oprindelige bopælsregion. 

Konjunkturafhængigheden i det canadiske understøttelsessystem består af flere 
elementer. For det første er optjeningskravet for den enkelte ledige afhængig af 
ledighedsprocenten i den region, han eller hun tilhører. For regioner med høj le-
dighed kræves, at en person har arbejdet godt 400 timer i det forudgående år. Er 
den regionale ledighed lavere, stiger beskæftigelseskravet, så kravet er på 700 ti-
mes beskæftigelse i løbet af et år i regioner med en ledighed på under 6 pct. 

For det andet afhænger ydelsesperioden af den regionale ledighed. Som udgangs-
punkt stiger den maksimale ydelsesperiode med to uger, hver gang den regionale 
ledighed stiger med 1 pct.point, idet den maksimale ydelsesperiode dog ikke kan 
overstige 45 uger. En ledig, der eksempelvis har arbejdet over 1820 timer i det 
forudgående år, vil stå overfor en ydelsesperiode på mellem 36 og 45 uger af-
hængigt af den regionale ledighedsprocent. Ydelsesperioden er kortere for ledige, 
der har haft mindre beskæftigelse. Eksempelvis vil en ledig, der eksempelvis har 
arbejdet mellem 630 og 664 timer det forudgående år, kun være berettiget til dag-
penge, hvis den regionale ledighed overstiger 7 pct. I dette tilfælde vil den ledige 
have en maksimal ydelsesperiode på mellem 17 uger (ved en regional ledighed 
mellem 7 og 8 pct.) og 35 uger (ved en regional ledighed over 16 pct.). 

Endelig er der i Canada også et element af konjunkturafhængighed i beregnings-
grundlaget for dagpengeniveauet. Understøttelsesniveauet svarer således til 55 
pct. af den forudgående indkomst med et loft på et vist niveau. For regioner med 
en lav ledighed (under 6 pct.) anvendes i beregningsgrundlaget et gennemsnit 
over de 22 “bedste” uger i det forudgående år (dvs. de 22 uger i det forudgående 
år med højest indkomst). Jo højere ledigheden er jo færre “bedste” uger anvendes 
i beregningsgrundlaget. For regioner med en ledighed over 16 pct. anvendes såle-
des kun de 14 “bedste uger” i beregningsgrundlaget. Dette trækker alt andet lige i 
retning af, at understøttelsesniveauet er højere i regioner med høj ledighed. 
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Det har ligeledes været fremført, at en fast regel ikke kan 
tage højde for eksempelvis ændringer i den strukturelle 
ledighed. Det er eksempelvis oplagt, at en regel for automa-
tisk justering af dagpengeperiode fastsat i 1990 ikke ville 
være særligt velegnet i dag som følge af det betydelige fald 
i den strukturelle ledighed siden begyndelsen af 1990’erne, 
jf. figur II.22. Det vil derfor være nødvendigt at justere 
grænserne med regelmæssige mellemrum. Det kunne ek-
sempelvis skrives ind i loven, at det konjunkturafhængige 
dagpengesystems tærskelværdier skal justeres en gang hvert 
femte år i lyset af den vurderede udvikling i den strukturelle 
ledighed, på samme måde som pensionsalderen i medfør af 
Velfærdsaftalen fra 2006 justeres i lyset af den konstaterede 
udvikling i levetiden. Hvis der bliver gennemført markante 
reformer, der formodes at påvirke strukturledigheden, kan 
man selvsagt vælge at foretage ekstraordinære ændringer af 
grænserne. 
 
 

Figur II.22 Faktisk og strukturel nettoledighed 

 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Et femte argument, der har været fremhævet som et problem 
ved et konjunkturafhængigt dagpengesystem, er, at det er 
vanskeligt at finde en pålidelig konjunkturindikator. I den 
forbindelse har det været påpeget, at Arbejdsmarkedskom-
missionens forslag, der baserede sig på bruttoledigheden, 
ikke ville have udløst en forlængelse på noget tidspunkt 
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siden konjunkturtilbageslaget i 2008, jf.figur II.23. Der 
findes ikke én perfekt indikator for konjunktursituationen, 
men bruttoledigheden er et naturligt valg, der offentliggøres 
relativt hurtigt og udviser høj grad af persistens.  
 
Der kan dog argumenteres for, at der også er relevant in-
formation om beskæftigelsesmulighederne indlejret i antal-
let af ledige stillinger. Det vil derfor være naturligt at over-
veje, om antallet af ledige stillinger bør anvendes som sup-
plerende indikator i relation til at fastlægge relevante græn-
ser for konjunkturafhængighed i dagpengesystemet. 
 
 

Figur II.23 Brutto- og nettoledighed 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Opsummering 
 
Der er som beskrevet gode argumenter for at indføre et kon-
junkturafhængigt dagpengesystem. Et væsentligt argument 
for konjunkturafhængighed er, at det vil forbedre forsik-
ringselementet. Et konjunkturafhængigt dagpengesystem vil 
i højere grad tage højde for, at lediges risiko for eksempel-
vis at opbruge dagpengeretten afhænger af konjunktur-
situationen. Økonomisk teori viser, at der kan være positive 
velfærdseffekter af et konjunkturafhængigt dagpenge-
system, og nyere empirisk forskning tyder på, at det vil 
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være tilfældet. Meget taler derfor for, at et konjunktur-
afhængigt dagpengesystem vil være velfærdsforbedrende.  
 
Der er også indvendinger imod imod at indføre et konjunk-
turafhængigt dagpengesystem både af principiel og praktisk 
karakter. Dagpengereglerne er allerede indviklede, og kom-
pleksiteten i regelsættet vil selvsagt blive større. Systemet 
kan derved blive sværere at gennemskue for den enkelte og 
vanskeligere at administrere. Et konjunkturafhængigt dag-
pengesystem vil overordnet trække i retning af at give ledi-
ge, der er arbejdsløse i forskellige konjunktursituationer, 
mere lige vilkår, men der kan være tilfælde, hvor personer, 
der står i næsten ens situationer, behandles ulige. Disse 
ulemper betyder, at de fordele, der er ved at gøre dagpenge-
systemet konjunkturafhængigt, skal have en vis størrelse, 
for at det samlet set er fordelagtigt. Overordnet synes argu-
mentationen for dog at dominere argumentationen imod. Et 
regelbaseret system er dog bedre end et system med diskre-
tionære ændringer. 
 
I relation til valg af en konkret model forekommer arbejds-
markedskommissionens forslag til et konjunkturafhængigt 
dagpengesystem som et godt udgangspunkt. Modellen er 
regelbaseret og bygger på en relevant indikator for konjunk-
tursituationen, nemlig bruttoledigheden. Modellen definerer 
en minimumsperiode for den maksimale dagpengelængde – 
og fastlægger betingelserne for forlængelser. Det synes af 
praktiske grunde at være den rigtige måde at implementere 
konjunkturafhængighed i ydelsesperioden fremfor for ek-
sempel på dagpengesatsen. Dette er det rigtige valg, fordi 
nogle ledige finder arbejdes relativt hurtigt selv i en lav-
konjunktur og derfor ikke har brug for den ekstraordinære 
generøsitet, der ville følge af en højere sats. Dagpenge-
længden er som instrument mere fokuseret mod konsekven-
serne af en lavkonjunktur. 
 
Der kan dog overvejes en række justeringer af Arbejdsmar-
kedskommissionens model: 
 

 Det bør overvejes, om antallet af ledige stillinger 
kan inddrages som supplerende indikator; antallet af 
ledige stillinger indeholder sandsynligvis relevant 
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ekstra information om sandsynligheden for at finde 
job 

 De konkrete grænser for bruttoledigheden, der i Ar-
bejdsmarkedskommissionens forslag var sat til 7 
henholdsvis 9 pct., bør justeres i lyset af udviklingen 
i den strukturelle ledighed og de nyere erfaringer, 
der har været om ledighedens svingninger  

 Hvis det er en betingelse, at den gennemsnitlige 
dagpengeperiode skal være uændret i forhold til den 
gældende to-årige dagpengeperiode, må den mini-
male dagpengeperiode nødvendigvis være kortere 
end to år. Det skyldes, at den betragtede model kun 
opererer med forlængelser. Den minimale dagpen-
geperiode er den, der vil være gældende i perioder 
med lav ledighed – op til det niveau, hvor den første 
forlængelse iværksættes. Fra denne grundperiode 
kunne der så gives to eller tre forlængelser af et 
halvt år ved passende niveauer af mål for konjunk-
tursituationen. Modellen vil kunne sammensættes, 
så den gennemsnitlige dagpengeperiodelængde over 
en konjunkturcyklus fastholdes på to år  

 Det kan overvejes, om dagpengeniveauet i forlæn-
gelser udover to år skal være på samme niveau som 
i de første to år af dagpengeperioden. Eksempelvis 
kunne forlængelserne udover to år give ret til en 
ydelse svarende til den eksisterende, men midlerti-
dige, arbejdsmarkedsydelse, det vil sige på kontant-
hjælpsniveau, men uden modregning i familie-
indkomst og formue. 

II.8 Sammenfatning og anbefalinger 

Dagpengesystemet giver forsikrede ledige en kompensation 
for indkomsttabet ved ledighed og gør det muligt for løn-
modtagere og selvstændige at gardere sig delvist mod ind-
komsttab ved ledighed. Forsikringen betyder imidlertid 
samtidig, at lediges og beskæftigedes incitamenter til at 
søge og fastholde job reduceres. Derfor indebærer indret-
ningen af dagpengesystemet, at der skal foretages en afvej-
ning mellem forsikringsfunktionen på den ene side og be-
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skæftigelsesincitamenterne på den anden side. Det er kapit-
lets formål at analysere denne afvejning i det eksisterende 
dagpengesystem og vurdere konsekvenserne af en række 
justeringer af det eksisterende system. 
 
I relation til at vurdere dagpengesystemets fordelings-
virkninger er det væsentligt at skelne mellem systemets 
funktion som forsikringsordning og dets indkomstomforde-
lende virkninger. Ændringer i dagpengesystemet bliver i 
kapitlet derfor vurderet både efter, hvordan de påvirker 
indkomstfordelingen, og efter, hvordan de påvirker den 
forsikringsmæssige lighed, dvs. graden af lighed mellem 
forskellige gruppers forventede nettogevinst ved forsikrin-
gen.23  
 
Ofte vil der være en modsætning mellem hensynet til den 
forsikringsmæssige lighed og hensynet til indkomstligheden 
i samfundet. Det primære formål med en forsikringsordning 
som dagpengesystemet er dog forsikring mod indkomsttab 
ved ledighed, mens det primære formål med kontanthjælps-
systemet og andre dele af skatte- og overførselsindkomstsy-
stemet er at varetage forsørgelses- og fordelingshensyn. 
 
Offentlig involvering i dagpengesystemet 
 
De fleste personer ønsker at undgå usikkerhed, og adgangen 
til en forsikring mod indkomsttab ved ledighed vil derfor 
være velfærdsforbedrende. Der eksisterer to problemer i et 
dagpengesystem, som kan begrunde, at det offentlige helt 
eller delvist påtager sig rollen som forsikringsudbyder for at 
øge tilslutningen til forsikringsordningen. Begge problemer 
relaterer sig til forskelle i information mellem den ledig-
hedsforsikrede og a-kassen. 
 

 
23) Forsikringsmæssig lighed betegnes også aktuarisk fairness. Ak-

tuarisk fairness betyder, at forskellige personer, med forskellige 
risici for at blive udsat for forsikringshændelsen, har lige store 
forventede nettogevinster ved forsikringsordningen. Nettogevin-
sten afspejler, hvor meget den enkelte forsikringstager kan for-
vente at modtage i udbetaling fra forsikringen i forhold til forsik-
ringspræmien. 
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Det ene problem skyldes, at forsikringsselskaber har mindre 
information om den enkeltes risiko for at blive ledig, end 
forsikringstageren selv har. Da forsikringspræmien vil af-
spejle den gennemsnitlige risiko blandt de forsikrede, vil 
personer med lav ledighedsrisiko stå overfor en relativt høj 
forsikringspræmie. Derfor bliver forsikringsomfanget for 
lavt for personer med lav ledighedsrisiko. For at gøre det 
tilstrækkeligt attraktivt at være forsikret kan det offentlige 
yde et skattefinansieret tilskud, der holder forsikringspræ-
mien nede. Dette vil øge forsikringsomfanget og samtidig 
omfordele ressourcer fra personer med relativt lav risiko til 
personer med relativt høj risiko.  
 
Det andet informationsproblem opstår, fordi det er omkost-
ningsfuldt for forsikringsudbyderen at observere de forsik-
redes indsats for at skaffe eller fastholde job. Muligheden 
for at opnå forsikringsdækning i tilfælde af ledighed reduce-
rer nemlig incitamentet for de ledige til at søge beskæftigel-
se. Omkostningerne øger prisen på forsikringen og gør den 
mindre attraktiv, hvorfor også dette bidrager til, at forsik-
ringsomfanget bliver for lavt. Det offentlige har bedre mu-
ligheder for at foretage kontrol og håndhæve reglerne og 
kan derfor bedre reducere omfanget af dette problem, end 
private aktører kan. 
 
Dagpengereformen 
 
Med dagpengereformen fra 2010 blev den maksimale dag-
pengeperiode forkortet, og genoptjeningskravet blev forøget 
for ledige, der har opbrugt dagpengeretten. Formålet var at 
reducere ledigheden og opnå en varig forbedring af de of-
fentlige finanser, og reformen var derfor designet til at styr-
ke beskæftigelsesincitamenterne. En analyse af reformens 
effekt på overgangen fra ledighed til beskæftigelse i afsnit 
II.4 tyder på, at reformen, når den er fuldt indfaset og har 
fået fuldt gennemslag, vil reducere den strukturelle ledighed 
med omkring ½ pct.point. Dette svarer til en forøgelse af 
beskæftigelsen med omkring 15.000 personer i en neutral 
konjunktursituation. Analysen underbygger dermed, at ledi-
ge reagerer på ændringer i de økonomiske incitamenter. 
Som følge af overgangsordninger, der betyder, at reformen 
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endnu ikke er fuldt indfaset, knytter der sig dog betydelig 
usikkerhed til den præcise størrelsesorden.  
 
Opbrug af dagpengeperioden 
 
Med forkortelsen af den maksimale dagpengeperiode fra 
fire til to år kan det forventes, at en større gruppe af ledige 
end hidtil opbruger dagpengeretten hvert år. Hidtidige opgø-
relser af antallet af ledige, der opbruger dagpengeperioden, 
har været præget af midlertidige forhold. En opgørelse for 
ledige, der påbegyndte en dagpengeperiode i januar til marts 
2011, og som derfor havde en to-årig dagpengeperiode uden 
mulighed for forlængelser, viser, at knap 7 pct. opbrugte 
deres dagpengeperiode. Dette svarer til årligt godt 10.000 
personer. Betragtes denne gruppe 3 måneder efter opbrug af 
dagpengeperioden, er knap 30 pct. i beskæftigelse, 40 pct. 
modtager særlig uddannelsesydelse eller arbejdsmarkeds-
ydelse, mens 7 pct. er selvforsørgende. På længere sigt må 
antallet af ledige, der opbruger deres to-årige dagpengeret, 
forventes at blive mindre end i øjeblikket, idet den nuvæ-
rende konjunktursituation er relativt svag.  
 
I fravær af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er ledige, 
der opbruger dagpengeretten og ikke umiddelbart finder 
beskæftigelse henvist til kontanthjælpssystemet, hvor der 
sker modregning for husstandsindkomst og -formue. Det 
vurderes, at ca. 70 pct. af de ledige, der opbruger dagpenge-
retten, ikke vil være berettiget til kontanthjælp som følge af 
modregning via familieindkomst og formue.  
 
Ændringer af dagpengesystemet 
 
Det er imidlertid ikke blot den seneste reform, der har 
svækket dagpengesystemets generøsitet, idet den gennem-
snitlige kompensationsgrad er faldet over en længere årræk-
ke. Faldet kan forventes at fortsætte de kommende år, 
blandt andet som følge af den lavere regulering af ind-
komstoverførslerne, der følger af skattereformen fra 2012. 
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Udviklingen betyder, at forsikringselementet i dagpenge-
systemet svækkes, mens incitamentet til at fastholde eller 
komme i beskæftigelse styrkes. Den svagere forsikrings-
dækning kan imidlertid føre til, at flere beskæftigede fra-
vælger dagpengesystemet, hvilket kan have implikationer 
for risikovilligheden og mobiliteten på arbejdsmarkedet. 
 
Regeringen nedsatte i juni 2014 en dagpengekommission, 
der blandt andet skal undersøge, hvordan det kan sikres, at 
dagpengesystemet forbliver en attraktiv forsikringsordning 
mod arbejdsløshed. Kommissionen skal senest i september 
2015 præsentere sine anbefalinger til et nyt dagpengesy-
stem. 
 
Der er i den forbindelse en lang række mulige ændringer, 
der kan overvejes. I det følgende opsummeres de centrale 
beregninger og diskussioner af ændringer i dagpenge-
systemet, der er præsenteret i kapitlet: 
 

 Højere dagpengesats i starten af ledighedsperioden 
 Permanent arbejdsmarkedsydelse 
 Lempelse af genoptjeningskravet 
 Konjunkturafhængigt dagpengesystem 

 
Kapitlet belyser konsekvenserne af en række ændringer af 
dagpengesystemet med et primært fokus på dagpenge-
systemets funktion som forsikring. Imidlertid påvirker æn-
dringerne også indkomstfordelingen, hvorfor der typisk ikke 
vil kunne peges på entydige forbedringer ud fra et rent 
fagøkonomisk grundlag. Den forsikringsmæssige lighed bør 
imidlertid være et hovedfokus ved ændringer i en forsik-
ringsordning som dagpengesystemet. Indkomstfordelings-
hensyn, herunder sikring af et forsørgelsesgrundlag, bør 
varetages af skatte- og overførselsindkomstsystemet.  
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Øget forsikringsfunktion 
 
Forsikringselementet kan styrkes ved at forhøje dagpenge-
satsen i begyndelsen af dagpengeperioden. Det vil give en 
bedre forsikringsdækning for de mange, der kun er ledige 
relativt sjældent og i relativt kort tid, og som bidrager rela-
tivt meget til systemet. Det vil derfor øge ligheden i den 
forsikringsmæssige forstand. Samtidig vil en sådan model 
udgøre en væsentlig mindre belastning af de offentlige fi-
nanser, end hvis dagpengesatsen forøges i hele dagpengepe-
rioden. En forhøjelse af dagpengesatsen på 25 pct. i første 
ledighedskvartal skønnes mekanisk at øge dagpengeudgif-
terne efter skat med godt 830 mio. kr. om året, mens en 
forhøjelse for hele dagpengeperioden skønnes at koste knap 
3 mia.kr. efter skat årligt.24 
 
Forhøjelsen af dagpengesatsen i første kvartal vil eksempel-
vis kunne finansieres af en stigning i bundskatten på 0,11 
pct.point. En sådan skattefinansieret stigning i dagpengesat-
sen ved korte ledighedsforløb vil ifølge modelberegninger 
indebære en forøgelse af strukturledigheden på 0,07 
pct.point, og den model vil fordelingsmæssigt være til for-
del for dem med de laveste indkomster blandt husholdnin-
ger med dagpengeforsikrede. Det følger af, at højindkomst-
familierne bærer en relativt stor del af finansieringen. 
 
Et alternativ til at finansiere de højere dagpenge i begyndel-
sen af dagpengeforløbet via skatterne er at reducere dag-
pengesatsen i de efterfølgende kvartaler. Konkret vil stig-
ningen i dagpengeniveauet i første kvartal på 25 pct. kunne 
finansieres mekanisk ved en reduktion af dagpengeniveauet 
på 10 pct. i de resterende kvartaler. Dette vil give ledige 
med dagpengeledighed på op til 10½ måneder en samlet 
fremgang i indkomsten under ledighed. Det lavere dagpen-
geniveau vil skærpe incitamentet til at søge beskæftigelse, 
og det anslås, at den samlede effekt vil være et fald i den 
strukturelle ledighed på omtrent 0,2 pct.point, svarende til 

 
24) Med mekanisk menes der, at beregningen ikke tager højde for 

adfærdseffekter, herunder de afledte effekter på de offentlige fi-
nanser af ændret ledighed.  
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godt 5.000 personer. En sådan omlægning vil især komme 
højindkomstgrupperne blandt dagpengeforsikrede til gode. 
 
En forhøjet dagpengesats kan målrettes yderligere. En min-
dre udgiftskrævende vej til at forbedre forsikrings-
funktionen er ved at gøre den højere sats i begyndelsen af 
ledighedsforløbet betinget af en forudgående stærk beskæf-
tigelseshistorik. Herved opnås det, at de, der bidrager aller-
mest til forsikringen, får størst glæde af satsforhøjelsen. I 
afsnit II.5 betragtes et krav på to år og ni måneders beskæf-
tigelse i løbet af de seneste tre år. Omkring 20 pct. af de 
nyledige lever op til et sådant beskæftigelseskriterium. Det 
vurderes, at en satsforhøjelse på 25 pct. i ét kvartal for den-
ne gruppe vil mekanisk vil øge dagpengeudgifterne efter 
skat med knap 200 mio. kr. årligt. Dette kan eksempelvis 
finansieres via en forhøjelse af bundskatten med 0,025 
pct.point eller ved at reducere dagpengesatsen for alle andre 
med 2 pct. 
  
En bedre forsikringsdækning for de mange, der typisk er 
arbejdsløse relativt sjældent og kortvarigt kan være med til 
at sikre en accept fra arbejdstagerside af korte opsigelses-
varsler og dermed tjene til at sikre den fleksible danske 
arbejdsmarkedsmodel. 
 
Permanent arbejdsmarkedsydelse 
 
Overgang fra dagpenge- til kontanthjælpssystem er udtryk 
for en bevægelse væk fra forsikring og over imod forsørgel-
se. En måde at forbedre forsikringsordningen og gøre dag-
pengesystemet mere generøst for den berørte gruppe kunne 
være at gøre arbejdsmarkedsydelsen permanent, således at 
ledige efter to år på dagpenge kan få en ydelse på omkring 
det højeste kontanthjælpsniveau i et år, men uden at blive 
modregnet i forhold til husstandens indkomster og formue. 
Indførelsen af en permanent arbejdsmarkedsydelse svarer i 
praksis til at forlænge dagpengeperioden, men med en lave-
re ydelse. 
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En permanent arbejdsmarkedsydelse vurderes mekanisk at 
øge de offentlige udgifter efter skat med ca. 950 mio. kr. En 
permanent arbejdsmarkedsydelse vil især komme husstande 
med lave indkomster til gode. Den vil samtidig reducere 
incitamentet til at søge og acceptere beskæftigelse og træk-
ker derfor i retning af en højere strukturel ledighed. 
  
De ledige, der opbruger dagpengeretten uden at være beret-
tiget til kontanthjælp, har hverken ret eller pligt til at deltage 
i den aktive arbejdsmarkedspolitik, da de ikke modtager 
nogen offentlig ydelse. Det kan overvejes at give disse ledi-
ge ret til i et vist omfang at deltage i den aktive arbejdsmar-
kedspolitik på linje med andre ledige. Det vil bidrage til, at 
en del af disse personer vil kunne fastholde deres forbindel-
se til arbejdsmarkedet, og at de i mindre omfang vil tabe 
deres kvalifikationer.  
 
Beskæftigelseskravet 
 
En anden måde at styrke forsikringselementet på ville være 
at lempe beskæftigelseskravet for at opnå dagpengeret fra 
de gældende 52 ugers beskæftigelse. En reduktion af det 
generelle beskæftigelseskrav vil betyde, at færre ledige op-
bruger dagpengeretten, og at ledige, der mister retten til 
dagpenge, får lettere ved at generhverve den.  
 
Det generelle beskæftigelseskrav på 52 ugers beskæftigelse 
var også gældende inden dagpengereformen. Indtil da eksi-
sterede imidlertid en særregel, som indebar, at ledige, der 
havde opbrugt deres dagpengeret, stod overfor et lempelige-
re genoptjeningskrav på 26 ugers beskæftigelse. I afsnit II.6 
vurderes det, at det mekanisk vil øge de samlede udgifter 
efter skat til dagpenge og kontanthjælp med knap 400 mio. 
kr. årligt at genindføre særreglen. Beregninger viser, at en 
genindførelse af særreglen vil øge strukturledigheden med 
godt 1.500 personer, mens det vil bidrage til en mere ligelig 
indkomstfordeling. Hvis lempelsen af beskæftigelseskravet 
udvides til også at dække ledige, hvis dagpengeperiode 
endnu ikke er udløbet, vil flere genoptjene dagpengeretten 
på et tidligere tidspunkt. En sådan generel lempelse af be-
skæftigelseskravet anslås at øge strukturledigheden med 
godt 2.500 personer. 
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Særreglen betød, at ledige ikke havde så stor en tilskyndelse 
til at søge job, når de havde opfyldt det lempelige genoptje-
ningskrav, da de allerede var sikret en forlængelse med 
endnu en dagpengeperiode. Dette indebar en favorisering af 
nogle ledige frem for andre, hvilket fordelingsmæssig er 
vanskelig at forsvare og giver skæve beskæftigelsesincita-
menter.  Derfor er det hensigtsmæssigt, at særreglen blev 
afskaffet med den seneste dagpengereform. Et ønske om at 
hjælpe de ledige, der opbruger deres dagpengeret, bør enten 
forfølges via en lempelse af det generelle beskæftigelses-
kravkrav eller eksempelvis via en permanent 1-årig ar-
bejdsmarkedsydelse.  
 
Uanset om beskæftigelseskravet lempes eller ej, er det vig-
tigt, at der fortsat kun kan medregnes ustøttet beskæftigelse 
ved opgørelsen af de lediges beskæftigelsesanciennitet. 
Mulighed for genoptjening af dagpengeret i støttet beskæf-
tigelse vil forlænge den effektive dagpengeret og vil mind-
ske fokus på endemålet, som er at komme i ustøttet beskæf-
tigelse.  
 
Et konjunkturafhængigt dagpengesystem 
 
Personer har udsigt til en længere ledighedsperiode, hvis de 
mister jobbet under en lavkonjunktur end, hvis de mister 
jobbet i en højkonjunktur. Derfor har de også større risiko 
for at opbruge dagpengeretten. Det nuværende dagpenge-
system indebærer dermed reelt en ulige behandling af per-
soner afhængig af, hvornår de bliver ledige. Et konjunktur-
afhængigt dagpengesystem, hvor den maksimale dagpenge-
periode var længere under lavkonjunkturer end under høj-
konjunkturer, ville rette op på dette problem. 
 
Formandskabet har tidligere anbefalet et regelbaseret kon-
junkturafhængigt dagpengesystem. Nyere forskning tyder 
på, at et konjunkturvarierende system vil være velfærdsfor-
bedrende og resultere i en højere strukturel beskæftigelse 
end et system, der ligger fast uanset konjunktursituationen. 
 
I forbindelse med indfasningen af dagpengereformen er der 
gennemført en lang række tiltag, der diskretionært og mid-
lertidigt har gjort dagpengesystemet mere generøst. Bag-
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grunden for disse tiltag har været, at der var et stort antal 
ledige, der som følge af den dårlige konjunktursituation, 
havde udsigt til at opbruge dagpengeretten. Hvis præmissen 
er, at der er ønsker om at ændre på systemerne, når kon-
junktursituationen tilsiger det, bør ændringerne imidlertid 
baseres på regler fremfor på diskretionære tiltag. En regel-
baseret konjunkturafhængighed i dagpengesystemet vil 
indebære en større grad af forudsigelighed og skabe en bed-
re incitamentsstruktur, end hvis alternativet er diskretionære 
ændringer. 
 
Arbejdsmarkedskommissionen foreslog i 2009 et system, 
hvor den maksimale dagpengeperiode øges i perioder med 
høj ledighed, og hvor sandsynligheden for at komme i be-
skæftigelse derfor er lille. Arbejdsmarkedskommissionens 
forslag indebærer, at forlængelsen af dagpengeperioden 
sker, når bruttoledigheden overstiger et vist niveau, og for-
længelsen gælder kun de ledige, der er ved at have opbrugt 
deres dagpenge. Arbejdsmarkedskommissionens model 
vurderes at være et godt udgangspunkt for indførelsen af et 
konjunkturafhængigt dagpengesystem. 
 
En hensigtsmæssig egenskab ved Arbejdsmarkedskommis-
sionens model er, at det er dagpengeperiodens længde, der 
betinges på konjunktursituationen. Principielt kunne andre 
elementer i dagpengesystemet gøres konjunkturafhængige, 
men da det centrale i en lavkonjunktur netop er, at det er 
vanskeligere, og dermed mere tidskrævende at finde be-
skæftigelse, er dagpengeperioden det mest målrettede hånd-
tag.  
 
Arbejdsmarkedskommissionens model er baseret på den 
samlede bruttoledighed som indikator for konjunktursituati-
onen, hvilket ligeledes vurderes at være et godt valg. Det 
bør dog overvejes at inddrage omfanget af ledige stillinger 
som en supplerende indikator. 
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I lyset af erfaringerne fra overophedningen 2007-08 kan 
man imidlertid overveje, om grundperioden under en kraftig 
højkonjunktur, eksempelvis når bruttoledigheden falder 
under 3 pct., skal være kortere end to år. Fra denne grundpe-
riode kunne der så gives to eller tre forlængelser à ½ år ved 
passende niveauer af mål for konjunktursituationen, men 
sådan at dagpengeperioden almindeligvis, dvs. i et bredt 
bælte omkring en neutral konjunktursituation, ville være 2 
år. Modellen vil kunne sammensættes, så den gennemsnitli-
ge dagpengeperiodelængde over en konjunkturcyklus fast-
holdes på to år. 
 
Ved indførelsen af et konjunkturafhængigt dagpengesystem, 
vil det være nødvendigt at genoverveje de konkrete grænser 
for, hvornår dagpengeperioden forlænges. Arbejdsmarkeds-
kommissionens forslag opererede med en grundlæggende 
maksimal dagpengeperiode på to år, hvorfra der kunne gi-
ves forlængelser på to gange et halvt år, når bruttoledighe-
den oversteg 7 hhv. 9 pct. Hvis de seneste års diskretionære 
politiske indgreb i dagpengesystemet tages som udtryk for 
de politiske præferencer for, hvornår der skal foretages for-
bedringer for de ledige, skal forlængelserne i et konjunktur-
afhængigt dagpengesystem indtræffe ved mærkbart lavere 
ledighedsniveauer end niveauer, der indgik i Arbejdsmar-
kedskommissionens forslag. 
 
Konklusion 
 
Valget af indretning af dagpengesystemet indebærer en 
afvejning mellem forskellige hensyn: Systemets forsikrings-
funktion, effekten på ledighed og beskæftigelse samt konse-
kvenser for indkomstfordelingen. Sådanne afvejninger er i 
sidste ende et politisk spørgsmål, og det er derfor umuligt at 
komme med klare anbefalinger på et rent fagøkonomisk 
grundlag. 
 
På baggrund af de foretagne analyser og diskussioner af 
mulige ændringer dagspengesystemet er der dog enkelte 
relativt klare konklusioner, der kan drages: 
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 Et regelbaseret konjunkturafhængigt dagpengesystem 

vil kunne forbedre forsikringselementet ved at stille 
personer, der bliver ledige i forskellige konjunktursitu-
ationer, mere lige, og det vil samtidig sandsynligvis 
kunne bidrage til at øge den strukturelle beskæftigelse. 
En regelbaseret konjunkturafhængighed bør foretræk-
kes frem for diskretionære ændringer 

 
 Af hensyn til dagpengesystemets forsikringsfunkti-

on og den forsikringsmæssige lighed kan et højere 
dagpengesats i starten af ledighedsforløbet betinget 
på en stærk beskæftigelseshistorik skabe en markant 
forbedring for arbejdsmarkedets kernetropper, der i 
dag er nettobidragsydere til dagpengesystemet og 
over mange år har set en erodering af deres forsik-
ringsdækning. Omkostningerne for statskassen vil 
være begrænsede, og det vil, hvis det finansieres ved 
lavere dagpengesatser i øvrigt, stort set ikke påvirke 
den strukturelle beskæftigelse. Tiltaget vil kunne bi-
drage til at sikre et fleksibelt arbejdsmarked. 

 
 En permanent et-årig arbejdsmarkedsydelse på kon-

tanthjælpsniveau vil sikre ledige, der falder ud af 
dagpengesystemet, en indkomst, der er uafhængig af 
husstandsformue og -indkomst. Dette vil bidrage til 
en mere lige indkomstfordeling, men vil samtidig 
have en negativ virkning på den strukturelle beskæf-
tigelse. En lempelse af det generelle genoptjenings-
krav kan øge incitamentet til at finde beskæftigelse 
af kortere varighed. Det vil reducere antallet af ledi-
ge, der falder ud af dagpengesystemet og gøre det 
lettere at generhverve dagpengeretten.  
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