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DJ{/JF-linjen i dansk velf cerdshistorie 

AF 
SrnsEL ERIKSEN 

Sjette bind af Dansk velfterdshistorie med titlen Hvor glider vi hen? om
handler perioden 1993-2014 og fylder to halvbind pa i alt 1187 sider.I 
Den tilgrundliggende forskning er virkeliggjort gennem en st1<1rre sats
ning fra Carlsbergfondet. SDU har givet projektet sit bla stempel ved 
at huse et Center for velfrerdsforskning og ved at bidrage med flere af 
forskernes forskningstid. Som sadan udg0r vrerket nu den 'officielle' 
videnskabelige grundfortrelling om de seneste 25 ars velfrerd og vel
frerdsreformer, og som sadan vii vrerket komme ti! at sta pa biblioteker 
og uddannelsesinstitutioner i mange ar frem, indtil en ny stor forsk
ningsindsats kan finansieres. Studiet im0dekommer et abenlyst behov 
for overblik og for at kvalificere og perspektivere en dansk velfrerds
debat, hvor de fleste nok er enige i, at velfrerden er bevaringsvrerdig, 
men ikke n0dvendigvis i, hvordan velfrerden bedst udm0ntes i konkret 
lovgivning, hvordan virkningen heraf efterfolgende kan og skal males, 
eller i, hvad velfrerd rent faktisk er (eller har vreret) for hvem, hvornar 

og hvordan. 
Der er stor interesse for det danske velfrerdssystem i udlandet. Sale

des har bade den canadiske premierminister Justin Trudeau, de ame
rikanske prresidentkandidater Bernie Sanders og Hillary Clinton, de 
svenske partiledere Annie Loaf og Stefan Lofven og den franske prre
sident Emmanuel Macron under deres respektive valgkampe henvist 
til den skandinaviske universalistiske velfrerdsmodel og isrer til det 
danske flexicurity-begreb som politisk forbillede. Det skandinaviske 
velfrerdskoncept opfattes tilsyneladende som et effektivt modspil til 
populismen i henholdsvis Canada, USA, Sverige og Frankrig og som 
den samfundsmodel, der kan tilbyde almindelige mennesker at leve 
godt, sikkert, trygt, langt, lige, frit, rigt og hyggeligt. 

Studiet af velfrerdsstatens seneste historie bliver ikke mindre inte
ressant af, at de nordiske lande selv er bevidste om at nyttigg1<1re den 
nordiske model som et bade 0konomisk og politisk aktiv for Norden. 
Sa strerkt star det nordiske brand herhjemme og i den internationale 
debat, at Nordisk Ministerrad i efteraret 2014, omtrent samtidig med 
udgivelsen af det sidste bind af Dansk velf a:rdshistorie, kunne lancere en 
ny forskningsplan: ,,In ordre to capitalize on the power of the Nordic 

1 J0m Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.): Huor 
glider vi hen? Dansk velfcerdshistorie, bd. 6, Perioden 1993-2014, to halvbind, Syd
dansk Universitetsforlag, Odense 2014 (1187 sider). 
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brand". I en presseudtalelse fremgik det, at Nordisk Rad havde ,,pro
moted various brands and broadened its branding strategy in order 
to strengthen the region's competitiveness and international influen
ce, identifying the Nordic social model as the first of five branding 
areas".2 Resultatet er bl.a. et stort forskningsprojekt ved UiO (Universi
tetet i Oslo), hvor brandingpotentialet i Nordisk exceptionalisme,flexi
curity og civilsamfund studeres. 

I betragtning af brandets politiske potentiale bliver tolkningen af 
de seneste 25 a.rs 'tilpasninger' af den nordiske model srerdeles afg0-
rende. For velfrerdsforskningen havner i et interessant paradoks: Mens 
den udenlandske interesse tilsyneladende handler om, hvordan man 
bedst muligt kan kopiere de skandinaviske landes velfrerdssucceser, 
ser man i Danmark mod udlandet for at fa ideer til at tilpasse sig for 
at overleve i konkurrencen fra det globale kapital- og arbejdsmarked, 
hvor nationalstatens funktion som grundlreggende ramme om 0kono
mi og politik ikke lrengere holder. Den globale udfordring til de klas
siske velfrerdsstater opfattes i forskningen som en konkurrence pa 'vel
frerd' og 'lighed' fra stater, som ikke bar samme sociale serviceniveau, 
progressive beskatning og tradition for omfordeling af velstand,3 

Paradokset affoder flere sp0rgsmal: Er det med flexicurity lykkedes 
at opfinde en exceptionel (skandinavisk) model, hvor man kan opret
holde sikkerhed og velfrerd uden at miste konkurrenceevne? Er det 
overhovedet muligt at fastholde universelle velfrerdsordninger uden ad
gang til en uudt0mmelig kilde til velstand (som norsk olie) eller per
manent gunstige markeds0konomiske eller markedspolitiske konjunk
turer? Eller er vi pa sigt som et led i tilpasningen til en global liberalis
me godt pa vej til at (ned)justerevelfrerdsordninger og social omforde
ling for derved at minimere statens trrek pa konkurrenceevnen i for
hold til de andre velfrerdsstater. Er vi med andre ord med flexicurity 
ved at nedbryde det universelle skandinaviske velfrerdssystem for at be
vare det (og brandingeffekten)? 

2 THE NORDIC PERSPECTIVE 2015-2018 Strategy for International Bran
ding of the Nordic Region 2015-2018 http:/ /norden.diva-portal.org/smash/ 
get/diva2:783406/FULLTEXT01.pdfs. 8, 23. (Press Release, 28. Oct 2014). 
Citeret efter Nordic Branding. Project Overview, Netfil: https:/ /www.uio.no/ eng
lish/ research/ strategic-research-areas/ nordic/ research/research-groups/ nor
dic-branding/ nordic-branding-proposal-surnmary.pdf 

3 Litteraturen om globaliseringen og neo-liberalismens fremvrekst i de sidste 
25 ar er grundigt behandlet i Pierre Dardot og Christian Laval: The New Way of 
the World: On the neoliberal Society, Verso London New York 2013 (fransk udgave 
2009) Is.er siderne 1-18, hvor der ogsa henvises ti! et citat afWendy Brown: Les 
Habits neufs de la politique mondiale. Neoliberalisme et neo-conservatisme, Paris 2007, 
s. 37. 
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Det skal vises, at det foreliggende bind af Dansk velf aJ'T'dshistorie glider 
helt uden om centrale sp0rgsmal genereret af den sociale og kulturel
le velfierdsforskning i offentlig sektor og civilsamfund, og at fremstil
lingen med sit fokus pa 0konomiske virkemidler (incitamenter) i den 
forte socialpolitik mange steder far karakter af en nresten ukritisk re
deg0relse for gennemforelsen af 'den n0dvendige politik'. Fremstillin
gen bliver dermed et produkt snarere end en analyse af den udvikling, 
der skal unders0ges. 

En nordisk social rollemodel? 

Dansk velJ<erdshistorie forholder sig praktisk talt ikke ti! forskning om 
det nordiske sociale brand eller til den forskning i velfrerdsmodel
ler, som kunne have problematiseret fremstillingen af den nyeste vel
frerdshistorie. Kendt er frem for alt G0sta Esping-Andersens innovati
ve vrerk The Three Worlds of Welfare Capitalism, 4 hvor de skandinaviske 
lande beskrives som socialdemokratiske velfrerdsstater med universelle 
skattefinansierede velfrerdsydelser og en stor offentlig sektor. Selvom 
Esping-Andersen byggede sin fremstilling pa tiden frem til og med 
197o'ernes socialdemokratiske velfrerdspolitik, har modellen haft en 
forbl0ffende gennemslagskraft som tolkningsparadigme for den skan
dinaviske udvikling.5 Sp0rgsmalet er, om modellen stadig er relevant, 
eller om vi er ved at glide i retning af det, Esping-Andersen kalder for 
den anglo-amerikanske liberalevelfrerdsstat baseret pa civilsamfundets 
velg0renhed og lave skatter, hvor offentlig st0tte forbeholdes de mest 
trrengende, eller i retning af den tyske forsikringsbaserede konservati
ve velfrerdsstat med vregt pa strerke familie- og lokalsamfundsnetvrerk, 
hvor velf~rdsydelser optjenes via (arbejdsmarkeds)forsikringer. 

Esping-Andersens binding af de skandinaviske velfrerdsstater til ud
viklingen af socialdemokratier i Norden blev i slutningen af 199o'erne 
udfordret af bogen The Third Way. The Renewal of Social Democracy skre
vet af den britiske 0konom og policy maker Antony Giddens, der i are
ne 1997-2000 var leder af London School of Economics. Inspiratio
nen kom givetvis ikke mindst fra den amerikanske liberale velfrerds
model med Bill Clintons markedstilpassede 0konomiske dynamik i 
arene 1993-2001. Og vejen blev virkeliggjort med den redefinering af 
velfrerdsstaten, som Tony Blair havde indledt i egenskab af britisk pre-

4 G0sta Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton Uni
versity Press, New Jersey 1990. 

5 Klaus Petersen er faktisk medforfatter til en artikel om Esping-Andersens 
va:rk. Se Patrick Emmenegger,Jon Kvist, Paul Marx & Klaus Petersen: ,.Three 
Worlds of Welfare Capitalism: The making of a classic", Journal of European So
cial Policy, 25:1 (2015), s. 3-13. 
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miermm1ster 1997-2007. De skandinaviske velfrerdsstater blev pa ny 
betegnet som en srerlig socialdemokratisk idealtype med ,,very high tax 
base", generf/Js skattefinansieret social understflJttelse og offentlige ser
viceydelser bl.a. inden for sundhedsvresenet. 

Formalet med Giddens' formuleringen af 'en tredje vejs' politik var 
at undersf/Jge de nye alvorlige udfordringer for opretholdelse af vel
frerdsstater omkring artusindskiftet, hvor de gamle socialdemokrati
er matte tilpasse sig en (sen)moderne verden med udfordringer fra: 
(r) Globaliseringen, hvor det globale finansielle marked og kommunika
tionsrevolutionen havde pavirket nationalstaternes dispositionsmulig
heder. (2) Individualiseringen, hvor konkurrencen fra det globale mar
ked havde fremmet en mig-generation og flJdelagt kollektive vrerdier, 
sa den enkelte selv matte brere konsekvenserne af sine valg. (3) H¢jre- og 
venstresp¢rgsmalet, hvor de gamle ideologier og lighedsbegreber miste
de relevans som tolkningsramme i og med, at hflJjrepartierne omfav
nede velfrerdsstatens prremisser, mens venstreflflJjen (Tony Blair) gen
brugte thatcherismens (neo-liberale) metoder. (4) Manglende politisk 
handlingsduelighed, hvorfor styrkelsen af en aben offentlig sf.ere med 
social ro, retfrerdighed og uddannelse var nflJdvendig. (5) ~kologiske 
problemer, som nreppe kunne finde en lflJsning inden for et socialdemo
kratisk idegrundlag, men krrevede en helt ny sf.ere af politisk optimis
me. Med formuleringen af 'en tredje vej' f/Jnskede Giddens at overskri
de bade det, han kaldte for det klassiske old left, der var karakteriseret 
ved en gennemtrrengende statslig involvering i det sociale og flJkono
miske liv, kollektivisme, begrrensninger af det frie marked, st.erk lig
hedsbevidsthed og statskontrolleret civilsamfund, og det, han kaldte 
for thatcherismen, neoliberalismen og the new right, der var karakteri
seret ved en minimalstat (minimal government), markedsfundamentalis
me, accept af ulighed, lav flJkologisk bevidsthed etc. 

Grunden til, at Giddens fik sa stor gennemslagskraft i oo'ernes euro
preiske socialpoliske idelandskab, var, at bogen i et enkelt sprog itale
satte en genkendelig og relevant liberal kritik af den klassiske socialde
mokratisme med en stribe buzzwords hentet fra businessverdenen, men 
leveret i en bade social og demokratisk indpakning. Centralt star hans 
risikomodel (Risk Matrix), der italesatte og anerkendte en nflJdvendig, 
men modsretningsfyldt relation mellem forandring og fornyelse pa 
den ene side og behovet for tryghed, sikkerhed og ansvarlighed pa den 
anden. Selvom staten stadig skulle have et repertoire af forpligtelser 
over for den enkelte borger, sa gjaldt ,,Old-style social democracy ... in
clined to treat rights as unconditional claims" ikke lrengere. Arbejds
lflJshedsunderstflJttelse skulle ikke gives betingelseslflJst, men skulle for
pligte til aktiv jobsflJgning, og det var ,,up to government to ensure that 
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welfare systems do not discourage active search",6 I mesten samme an
dedrag leverede Giddens et attak pa den offentlige sektor, et attak, 
som umegtelig minder om den liberale statsopfattelses New Public Ma
nagement (NPM), der f0rste gang blev lanceret fa ar tidligere, i 1991, 
af Giddens' kollega den britiske 0konom Christopher Hood (professor 
pa London School of Economics 1989-2000) i en paradigmatisk arti
kel: ,,A Public Management for All Seasons?",7 Giddens gjorde sig til 
talsmand for, at myndighederne havde fact for meget magt og skulle 
styres for at undga backstage deals. Den offentlig administration var for 
ineffektiv og tung at arbejde med, og en rekonstruktion af den offent
lige sektor skulle folge princippet om ,,getting more from less". I det 
hele taget kunne administrationen here meget fra ,,business best prac
tice", som for eksempel malstyring, effektive kontrolprocedurer, flek
sible beslutningsstrukturer og st0rre medarbejderindflydelse. De so
cialdemokratiske velfrerdsstater matte forholde sig til kritikken om, at 
uden markedskrrefternes disciplinerende indflydelse blev statsadmini
strationen ineffektiv og leverede darlig service. 

I Giddens' Third way-program var ogsa indbygget en forestilling om, 
at civilsamfundet skulle spille en srerlig rolle. Centralt stod derfor en 
rrekke diffuse formuleringer om civilsamfundet: (1) et partnerskab 
mellem stat (government) og civilsamfund, (2) styrkelse af det lokale 
frellesskab (community) ved at udnytte lokale initiativer, (3) inddragelse 
af den tredje sektor (frivilligt arbejde), (4) beskyttelse af den lokale of
fentlighedssfrere, (5) forebyggelse af kriminalitet med udgangspunkt 
i frellesskabstanken (community based crime prevention), (6) opbygning 
af den demokratiske familie. Om civilsamfundets rolle konkluderede 
Giddens ligefrem: ,,More generally, we should recognize that the re
construction of welfare provision has to be integrated with programs 
for the active development of civil society".s Dermed havde Giddens 
anbragt velfrerdsstaternes civilsamfund centralt i sit nye velfrerdskon
cept, som (d)en struktur, der skulle sikre, facilitere og levere velfrerds
l0sninger. Noget kunne tyde pa, at Giddens i 1998 var pa udkig efter 
samfundsmressige 'rollemodeller' for sin forestilling om civilsamfun
det, men ogsa at potentielle rollemodeller var pa udkig efter videnska
belig legitimitet for den igangvrerende 'modernisering' af den offentli-

6 Anthony Giddens: .,The Third Way", Polity Press 1998, s. 6-14, 26-68. I mitre
sume har jeg bl.a. skelet ti! begrebsbrugen i Ole Thornyes danske oversrettelse, 
der er udgivet som Anthony Giddens: Den tredje vej, Hans Reitzels Forlag 1999. 

7 Christopher Hood: ,,A Public Management for All Seasons?", Public Admini
stration, 69 (Spring 1991), s. 3-19. 

8 Anthony Giddens: .,The Third Way", Polity Press, Cambridge 1998, s. 73-'/5, 
79, 117-118. 
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ge sektor og dens velfa:rdsordninger. Alligevel er Dansk velf t11rdshistorie 
pafaldende uinteresseret i den socialpolitiske diskussion (mellem klas
sisk socialdemokratisme og neo-liberalismen), som Giddens tredje vej 
havde igangsat om de europreiske velfrerdsstater - og ikke mindst om 
Danmark. 

Den tredje vej som model for Danmark 

Esping-Andersens 'skandinaviske model' og Giddens 'tredje vej' var el
lers en underliggende politisk dagsorden for periodens danske stats
ministre fra Poul Nyrup Rasmussen (1993-2001) over Anders Fogh 
Rasmussen (2001-2009) til Helle Thorning-Schmidt (2011-2015).Jour
nalisten Bente Bundgaard skrev en artikel til Information 17. oktober 
2001 i anledning af Poul Nyrups bes0g i London, blot 14 dage for Ny
rup udskrev folketingsvalg til afholdelse 20. november 2001. Af artik
len fremgik det, at malet for bes0get nok var Downing Street og en 
dr0ftelse af situationen i Irak, men vigtigere var maske den forelres
ning, Nyrup holdt pa London School of Economics hos Anthony Gid
dens. Her prresenterede Nyrup ,,den danske vej" som et modstykke til 
Tony Blairs ,,britiske vej" og Giddens ,,tredje vej", som ifolge Informati
on ,,vel nrermest betragtes som et bud pa en opdateret, omend temme
lig markedsfikseret socialdemokratisme",9 

Det bliver ikke mindre interessant af, at Anders Fogh Rasmussen 
pa samme tid var fascineret af Giddens' The Third Way - is.er hans tan
ker om eksplicitte mal og kontraktpolitik. Ved folketingsvalget i 2001 
brugte Fogh og Venstre ligefrem et slogan: ,,Tid til forandring", der var 
kopieret direkte fra New Labourog Blairs valgkampslogan: ,,Time for a 
change" fra 1997. I 2002 havde ogsa Politikens Michael Seidelin vreret 
i London. Han kunne skrive hjem om, hvordan Anthony Giddens in
spirerede liberate politikere i Europa. I Danmark kunne han udpege 
statsminister Anders Fogh Rasmussen som ,,meget optaget af professor 
Giddens' tanker og den lrerenemme elev Tony Blairs virkeligg0relse af 
dem". Michael Seidelin tilf0jede oplysende, at tidligere statsminister 
Poul Nyrup Rasmussen (S) var ,,mindre overbevist" ved det ovennrevn
te m0de i efteraret pa London School of Economics. Seidelin afsl0re
de ogsa, at uenigheden handlede om, at Giddens var bekymret over, at 
det britiske socialdemokrati, New Labour, var ved at falde tilbage til tra
ditionel socialdemokratisk politik med h0je skatter, tilbageholdenhed 
over for privatisering og fastholdelse af mindstel0nnen, som if0lge de 
liberale 0konomiske lrereb0ger kunne blokere for fuld beskreftigelse. 
For Giddens handlede det om at fa flere i arbejde og dermed nedbrin
ge de sociale udgifter samt 0ge skattegrundlaget, og her henviste Gid-

9 Bente Bundgaard: ,.Nyrup viser vejen", Informatif)TI 17. okt. 2001. 
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dens rosende til den arbejdsmarkedspolitik, som de danske socialde
mokrater forte mellem 1993 og 2001,10 Nar Giddens i denne udlreg
ning havde modelleret og legitimeret sin 'tredje vej' over Nyrups so
cialdemokratiske politik og <let bemrerkelsesvrerdige fald i den danske 
arbejdsl11Sshed i 199o'erne, er <let tankevrekkende, at Poul Nyrup tilsy
neladende var blevet skeptisk over for denne 'tredje vej' - og dens til
hrengere. 

I november 2004 (Anders Fogh Rasmussens tredje regeringsar} 
fulgte Jacob Illeborg op pa Giddens danske forbindelse i en kronik i 
Information. Han skrev, at de socialdemokratiske bevregelser i Europa 
havde gennemgaet en voldsom udvikling i de forl11Sbne 10 ar specielt i 
England, hvor opg11Sret mellem <let gamle Labour og Tony Blairs New 
Labour medforte gennemgribende omlregninger af partiet. Illeborg 
havde selv i London talt med Tony Blairs guru, Anthony Giddens, 
,,manden bag ideen om Den Tredje Vej, der rummede en ny forestil
ling om samspillet mellem privat og offentligt, og som var et visionrert 
alternativ til den herskende neoliberalisme", og Illeborg noterede, at 
Anders Fogh Rasmussen i Danmark overraskende og uantastet havde 
formaet at g11Sre ,,Third Way" til moderne borgerlig politik. Det var ,,si
gende for <let danske socialdemokratis kontinuerlige defensiv, at de li
berale l11Sb med de nye ideer og efterlod partiet i en position som an
denviolin" modsat England, hvor Blair/Giddens-modellens indenrigs
politiske succes bet11Sd, at <let ville vrere en overraskelse, hvis New La
bour tabte nreste valg.n 

Blot aret efter i 2005 blev den nordiske model og 199o'ernes social
demokratiske arbejdsmarkedspolitik med eller uden inspiration fra 
Giddens 'tredje vej' lanceret som arsagerne til de skandinaviske suc
ceser i almindelighed og til <let danske 'mirakel' i srerdeleshed. Histo
rien blev publiceret i en EU-publikation, der bar den lovende titel The 
Nordic Model: A Recipe for European Success? Her markedsforte den fran
ske Jean-Claude Barbier, der var forskningschef for CNRS ved Pant
heon-Sorbonne, <let mirakul11Sse danske flexicurity-begreb i artiklen: 
Leaming from Denmark? Reflections on the ,,Danish miracle" from a French 
angle. Barbier slog fast, at begrebet kombinerede flexibility - forstaet 
som "the ease with which companies can recruit and dismiss workers" 
- med security, der bet11Sd ,,generous social protection and the impor
tance of so-called 'active' policies", og at kombinationen var arsagen 
til, at der i Danmark ikke fandtes ,,precarious employment". Tvrerti
mod var <let danske arbejdsmarked ,,coherent, exhaustive and works 
on the basis of an 'obligation to achieve results' which applies to eve-

IO Michael Seidelin: ,,Den tredje vej i blindgyde", Politiken 30.jan. 2002. 

11 Jacob Illeborg: ,,Det britiske alternativ", Infon11ation 18. nov. 2004. 
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ryone of active age". Tolkningen havde Barbier givetvis hentet fra Poul 
Nyrup, der sammesteds publicerede artiklen Learning from the North -
let's focus on best practice in all of Europe. Nyrup knyttede succesfortaellin
gen direkte til 199o'ernes socialdemokratiske arbejdsmarkeds- og ud
dannelsespolitik, som han beskrev som: ,,The combination of flexible 
labour markets and individual social security based on a) a strong so
cial security and broad welfare provisions; b) active labour market and 
educational policies; and c) a highly mobile labour market, where the 
social partners (trade unions and employers' associations) are key ac
tors with a high degree of responsibility for competitiveness and so
cial sustainability". Det saerlige danske mirakel blev yderligere doku
menteret i den sidste artikel om <let nordiske arbrjdsmarked og flexi
curity-begrebet skrevet af LO-formanden Hans Jensen og direkt111ren 
for DanskArbejdsgiverforeningJ111rn Neergaard Larsen i forening! De 
mente, at den danske model var en hybrid mellem den nordiske model 
med et h111jt socialt sikkerhedsniveau og den angelsaksiske model med 
h111j fleksibilitet pa arbrjdsmarkedet - modsat Sverige, hvor 'sidst ind, 
f111rst ud' stadig var gaeldende,12 

Foghs ovenfor beskrevne helt samtidige omfavnelse af 'den tredje 
vej' er derfor tankevaekkende. Den danske velfaerdsmodel var under 
Fogh-regeringen ved at udvikle sig fra et r111dt til et blat projekt - helt 
efter Giddens' bog. Dette matte ogsa Jean-Claude Barbier sande, da 
han i 2010 igen unders111gte sagen: Princippet omflexicurityvar ganske 
vist opstaet i Danmark i 1999 (i en status over Arbejdsmarkedsrefor
merne under Poul Nyrups SR-regering) uden at blive kaldt flexicurity, 
og han tilfojede lidt spydigt: ,,Anders Fogh Rasmussen, the following 
conservative Prime minister, for his part, implied, but only in front of 
domestic audiences, that he was the inventor of the term. From what 
we learned, the claim was certainly far-fetched". Barbier oplyste i no
ten, at Fogh havde proklameret sit ejerskab til flexicurity ved Venstres 
landsm11Sde 21. november 2004: "Vi havde EU topm!ISde forleden. Der 
havde jeg lejlighed til at fortaelle lidt om <let. Den dr111ftelse forgik jo 
pa engelsk. Jeg kombinerede de to ord og sagde, at vi har 'flexibility' 
og 'security', og sa kaldtejeg den danske model for 'flexicurity'. Deter 
godt, for pa fransk hedder <let 'flexicurite'". Barbier noterede samme-

12 J.-C. Barbier: ,,Learning from Denmark? Reflection on the 'Danish miracle' 
from a French angle", s. 94ff.; Poul Nyrup Rasmussen: ,,Leamingfrom the North -
let's focus on best practice in all of Europd', s. 5off.; Hans Jensen og J111rn Neergaard 
Larsen: "The Nordic labour markets and the concept offlexicurity", s. 56ff., C. 
Buhigas Schubert & Hans Martens (red.): The Nordic Model: A &cipiefor Europe
an Success?, EPC [European Policy Center] WORKING PAPER No. 20, Brussels 
2005; Barbiers tekst er ligeledes publiceret som ,,Apprendre du Danemark? 
Reflections sur le 'miracle' danois", Esprit magazine,July 2005. 
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steds, at begrebet allerede blev anvendt i Holland (med en gender-vin
kel, hvor jlexicurity udjrevnede uligheder mellem k0nnene pa arbejds
markedet). 13 Vi ved, atjlexicurity nrevnes f0rste gang i Folketingets do
kumenter i forbindelse med et m0de 12. august 2004, hvor arbejds
markedsudvalget m0dtes med medlemmer af det nederlandske parla
ments ,,Udvalg for sociale sager og beskreftigelse",14 dvs. kort for Foghs 
lancering af begrebet pa Venstres Landsm0de. 

Hvis Barbier (og Fogh) havde kunnet lrese Politiken 10. maj 2002, vil
le de have vidst, at brugen af begrebet flexicurity optradte f0rste gang 
i Danmark i en artikel med overskriften ,,Ros til dagpengesystemet". 
Heraf fremgik det, at en unders0gelse bestilt af Arbejdsministeriet i 
den tyske delstat Nordrhein-Westfalen beskrev det danske arbejdsmar
ked som meget fleksibelt med let adgang ti! at fyre folk, h0j mobilitet 
og l0bende opkvalificering. Fleksibiliteten blev tilskrevet det h0je dan
ske dagpengeniveau kombineret med den danske tradition for videre
uddannelse af arbejdskraften. 

Velf<,erdskommissionen og velf(l!rdsmodellen 
Interessen samler sig derfor om, hvad det var for en udvikling, Dan
mark stod model til i oo'erne? Hvor var velfrerdsstaten pa vej hen? Om
drejningspunktet blev den Velfrerdskommission, som Fogh-regeringen 
nedsatte 27. august 2003 med 0konomerne Torben M. Andersen som 
formand (og bl.a. J0rn Henrik Petersen som medlem). Motivationen 
var som i den tyske socialdemokratiske kansler Gerhard Schroders 
samtidige strategiplan fra marts 2003 ,,Agenda 2010" sagligt og demo
grafisk begrundet i et stigende antal reldre over 64 og et fald i antal
let af person er i den erhvervsaktive alder: ,,For at kunne finansiere vel
frerdsopgaveme i fremtiden er det n0dvendigt at 0ge produktion og 
beskreftigelse og gennemfore reformer af velfrerdssystemet", bed det, 
og som grundlag for en ,,bred offentlig debat" var der derfor brug for 

13 Jean-Claude Barbier: ,,Aktivering, flexicurity, the surface Europeanizati-
on of employment?", [The paper was first presented at the RC19 meeting, ses
sion 5, in the context of the 2010 Gothenburg International sociological as
sociation meeting, on the 13th of July.], Cuademos de &laciones Lahorales, Vol. 
33:2 (2015), s. 375-76. Se ogsa.Jean-Claude Barbier: ,,Au-dela de la 'flex-securi
te', une coherence societale solidaire au Danemark", S. Paugam: Repenser la so
lidarite, l'apport des sciences sociales, Paris: PUF, Le lien social, 2007, s. 473-490; 
Barbier henviser ogsa til Thomas Bredgaard, Flemming Larsen & Per Kongs
h0j Madsen: ,,Flexicurity - afklaring af et begreb i bevregelse", Tidsskrift for AR
BEJDSliv, 9:4 (2007), s. 8-25. 

14 S0gning pa ,.flexicurity" er foretaget af Folketingets bibliotek. Flexicurity blev 
brugt i Arbejdsmarkedsudvalgets m0de med den hollandske delegation 12. 
august 2004. Begrebet havde tidligere vreret prresenteret i Holland i Ton Wilt
hagen: Flexicurity: A New Paradigm for Labour Market Policy &fon11 ?, 1998. 
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,,en bredt sammensat, sagkyndig kommission om fremtidens velfrerd ". 
Med Fogh-regeringens udformning af Velfrerdskommissionens kom
missorium blev der sat en dagsorden for de sagkyndiges videre arbej
de: Kommissionen skulle analysere ,,tnekket pa" og finansieringen af 
velfrerdsydelser inden for rammerne af uamdrede shatter, analysere den 
sociale balance i velfa:rdsydelserne og deres finansiering, unders0ge for
skellige (andre) muligheder for at finansiere velfrerdsydelser, komme med 
forslag til reformer til udvidelse af arbejdsudbuddet og beskOJjtigelsen og en
delig fremlregge forslag til en socialt afbalanceret og malrettet indsats 
til hjrelp for de grupper, der havde mest behov. Isrer de sidste punkter 
om at ,,0ge arbejdsudbuddet og [dermed] beskreftigelsen" og om ,,mal
rettet hjrelp til de svageste" la i forlrengelse af den liberale tanke om, at 
arbejdsudbud skaber beskreftigelse, og at staten ikke skulle omfordele, 
men (kun) sikre de svageste. 

Det er derfor interessant, at Fogh-regeringens velfrerdskommission 
allerede i den f0rste store rapport: Fremtidens veljOJrd kommer ikke af sig 
selv fra maj 2004 revurderede Esping-Andersens 'skandinaviske mo
del'. Universalismen beskrives som resultat af en konstellation, hvor 
arbejderklassen og middelklassen i forening gjorde indkomstforde
lingen uafhrengig af arbejdskraftens reelle markedsvrerdi. Den mar
kedsuafhrengige sociale sikkerhed var kun mulig med h0j beskrefti
gelse og lav arbejdsl0shed, men ,,efterhanden som eftersp0rgselssiden 
har vist sig ude af stand til at sikre fuld beskreftigelse, er der kom
met 0get opmrerksomhed pa udbudssiden og dermed pa den aktive 
arbejdsmarkedspolitik".15 Fokus la pa arbejdsudbuddet ved at sikre ar
bejdskraftens radighed for arbejdsmarkedet eller det, Esping-Ander
sen ville kalde for arbejdskraftens markedsg0relse eller commodificati
on, og var helt i overensstemmelse med kommissoriet blevet n0glen ti! 
velstand. 

Velfrerdskommissionens nreste rapporter fra 2005 handlede direkte 
om den globale udfordring i form af tilpasning til den globale konkur
rence pa velfrerd. Velfrerdslovgivning i forskellige lande blev her sam
menlignet som konkurrenceparameter, sa man kunne se, hvem der var 
bedst/vrerst i klassen af 'velfrerdsstater', og fa ideer til, hvad der hurtle 
g0res for at bevare konkurrencekraften - og velfrerdsstaten. Rappor
terne tilrettelagde dermed hovedindholdet af en 'holdbar' velfrerds
politik i Velfrerdskommissionens videre arbejde. I oplregget til rappor
ten Fremtidens VeljOJrd - sadan g/h" de andre lande henvises til flexicurity
modellen som en unik dansk arbejdsmarkedskonstruktion, der skab
te ,,fleksibilitet for virksomhederne og tryghed for den enkelte". Der 

15 Fremtidens velf terd kommer ikke af sig selv, Velfrerdskommissionens forste rap
port (388 s.), maj 2004, s. 45-48. 
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var tilsyneladende tilslutning til modellen, men ingen prrecisering af, 
hvordan 'tryghed' skulle tolkes. I forhold til andre landes systemer be
tf<;;ld det, at der blev brugt for mange penge pr. ledig, og rapporten fort
satte: .,Det kan blive dyrt for det offentlige, hvis langtidsledigheden sti
ger, eksempelvis som folge af globaliseringen". Velfrerdskommissionen 
beskrev ogsa, hvordan en 0konomisk begrundet udskydelse af tilbage
trrekningstidspunktet (= afskaffelsen af efterl0nnen) logisk ville fore 
til en udvidelse af arbejdsudbuddet og til merbeskreftigelse. Kommis
sionen henviste uspecificeret til, at .,Internationale sammenligninger 
viser, at nar reldre vrelger at blive lrengere tid pa arbejdsmarkedet, gi
ver det som regel h0jere beskreftigelse uden nogen nrevnevrerdig stig
ning i ledigheden. Det vil altsa sige, at virksomhedernes eftersp0rg
sel efter de reldre indretter sig efter udbuddet. I de lande, hvor reldres 
arbejdsudbud er steget som folge af stramninger af adgangen til tid
lig tilbagetrrekning, bar det saledes vist sig, at det st0rre udbud ikke 
har givet anledning til stigninger i de reldres ledighed", fastslog rap
porten.16 I den anden rapport, Fremtidens velf terd og globaliseringen, be
skrives flexicurity i generelle vendinger som, at lempelige ansrettelses
og afskedigelsesregler var befordrende for jobskabelse og omstilling, 
kombineret med en sikring af l0nmodtagerens indkomstgrundlag i 
kraft af et veludbygget dagpengesystem, som .,indirekte skaber mindre 
modvilje for omstilling og risikovillighed". Den centrale udfordring 
var pa den ene side at tilbyde en god sikring i forhold til ledighedsrisi
ko og samtidig sikre, at dette ikke blev ensbetydende med permanent 
h0jere offentlig fors0rgelsesforpligtigelse.17 Velfrerdskommissionens 
hovedrapporter, H~ring om Fremtidens veljaJrd (223 sider) og selve ana
lyserapporten Fremtidens VeljaJrd - vores valg 1-11 (938 sider), udkom ija
nuar 2006. Kommissionens anbefalinger gav efterf0lgende anledning 
til Fogh-regeringens velfrerdsreform(er) i form af 'tilpasninger' pa ar
bejdsmarkedet og en incitamentstyret blatonet velfrerdspolitik. 

Debatten om velf mrdsmodellen 
Sidel0bende med arbejdet i Fogh-regeringens velfrerdskommission be
gyndte flere forskergrupper at producere parallelle velfrerdsanalyser 
for at kvalificere debatten om, hvordan velfrerd rettelig burde analy
seres, og hvilke velfrerds-eksperter man burde lytte til. Helt parallelt 
med udsendelsen afVelfrerdskommissionens f0rste analyserapport ud-

16 Fremtidens velfterd - og globaliseringen. Velfa:rdskommissionen, Opheg (R0d, 
28 s.), marts 2005, s. 4; Fremtidens velftErd-sddan g~ de andre lande. Velfrerdskom
missionen, Analyserapport 2 (Bia, 390 s.), marts 2005, s. 267-268. 

17 Fremtidens velfmrd og globaliseringen. Velfrerdskommissionen, Analyserapport 1 

(Bia, 172 s.), marts 2005, s. 48-49. 
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gav lektor i samfundsfag ved Aalborg Universitet Erik Christensen i 
2004 antologien Velf cerd pa vildspor. Modsigelser i velf mrdssamfundet, dvs. 
tidsnok til at kunne pavirke det videre arbejde i Velfa:rdskommissio
nen. Antologien hrevdede i forordet, at med Velfrerdskommissionens 
kommissorium havde Fogh-regeringen allerede stillet diagnosen og 
angivet, i hvilken retning kisningerne pa problemerne la: ,,Man 0n
sker den universelle, socialdemokratiske velfrerdsmodel drejet i ret
ning af en mere 'selektiv' liberal model samtidig med en styrkelse af 
den hidtidige aktiveringspolitik og 0nsker hertil ekspertmressig legiti
mering". Synsvinklen i Velfrerdskommissionen var statsfinansiel med 
henblik pa styrkelse af markedet, hrevdede Erik Christensen. Antolo
gien prresenterede derfor en rrekke tematiske kapitler skrevet af uni
versitetsfolk inden for sociologi og samfundsvidenskab, som hver is.er 
analyserede den liberale velfrerdsstat ud fra begreber som livsformer, 
aktivering, borgerlfl!n, kategorisering af klienter, retssikkerhed, lighed 
og anerkendelsesproblemer og kom med forskellige l0sninger pa vel
frerdssamfundets arbejds}fllsheds-, arbejdsfordelings- og klientg0relses
problemer.1s 

Nedsrettelsen af Fogh-regeringens Velfrerdskommission foranle
digede Socialpolitisk Forening til at nedsrette Den alternative vel
frerdskommission med andre universitetsfolk i spidsen, men uden 
det officielle bla stempel (med deraf folgende finansiering) fra rege
ringen. Dette var i al fald en hovedpointe i et ,,Skarpt angreb pa Vel
frerdskommissionen", som Politiken bragte 7. oktober 2005. Forman
den for Den alternative velfrerdskommission, tidligere formand for 
B0rneradet, cand.psych. og dr.phil. Per Schultz:J0rgensen, beskyldte 
mere eller mindre abenlyst Fogh-regeringens velfrerdskommission for 
at ville afskaffe den skandinaviske velfrerdsstat og for at have politiske 
undertoner. Artiklen sluttede med, at det var n0dvendigt med en ny 
officiel rapport om den danske samfundsmodel, for en reform af vel
frerdssamfundet var en sa alvorlig sag, at den ikke bare kunne overla
des til 0konomer. Schultz:J0rgensen anforte videre: ,,Hvis vi havde fa.et 
30 millioner kroner, som regeringens velfrerdskommission har haft, 
kan det ogsa godt vrere, at vi kunne udbygge vores visioner og begrun
de dem dybere". Der var efter Schultz:J0rgensens mening tale om helt 
ulige vilkar for velfrerdsforskningen, og han opfordrede derfor rege
ringen til at nedsrette en ny kommission.19 

18 Erik Christensen (red.): VelfO!Td pa vildspor, Modsigelser i velf,erdssamfundet, 
Forlaget Frydenlund 2004, s. gff. 

19 Lars Ole L0cke: ,,Skarpt angreb pa Velfrerdskommissionen", Politiken 7. okt. 
2005. 
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Den alternative velfa:rdskommissions rapport, Veif(JJTdssamfundets 
fremtid? (189 s.), var finansieret af Socialpolitisk Forening (og Dan
marks Lrererforening, der dermed ville sikre, ,,at andre elementer end 
de rent fl.lkonomiske inddrages i den vresentlige debat om velfrerdssam
fundets udvikling"). Rapporten udkom pa Socialpolitisk Forlag 10. ok
tober 2005 i ganske det samme udstyr som regeringens kommissions
rapporter.20 Titlen var en polemisk omskrivning af titlen pa Fogh-re
geringens velfrerdskommissions pixi-rapport: Fremtidens veif (JJTd - vores 
valg, der udkom 7. december 2005. Det lfl.lb som en rfl.ld trad gennem 
Den alternative velfrerdskommissions rapport, at velfrerdsproblema
tikken vedrf,'.lrende befolkningens alderssammensretning og en deraf 
folgende fl.lget efterspfl.lrgsel efter serviceydelser ikke kunne srettes pa 
en rent fl.lkonomisk eller demografisk formel. I stedet fokuserede Den 
alternative velfrerdskommission pa visionen om et 'breredygtigt' vel
frerdssamfund bygget pa frellesskabslfl.lsninger, sammenhrengskraft og 
etiske grundvrerdier i organiseringen af velfrerdsydelser, modeller for 
social ansvarlighed i virksomhederne, udvikling af en demokratisk of
fentlig sektor, undersfl.lgelse af privatisering og udlicitering af den of
fentlige sektor, sikring af arbejde til alle, retssikkerhed, lige vilkar, ide
er til undgaelse af klientgfl.lrelse og marginalisering, udvikling af mil
jr,,ressourcer og social kapital, mindskning af nedslidning og stress.21 

Den alternative velfrerdskommission mente ogsa, at DREAM-mo
dellen (Danish Rational Economic Agents Model), som Fogh-regeringens 
velfrerdskommission anvendte i sine beregninger, var tendentifl.ls. 14. 
oktober 2005 uddybede fl.lkonomiprofessor pa RUC Jesper Jespersen 
sine synspunkter i en avisartikel i Information: ,,I DREAM-modellen er 
det udelukkende pengeindkomst, markedskrrefter og privat forbrug, 
der bestemmer den fl.lkonomiske udvikling. De fl.lkonomiske aktfl.lrer 
har kun et mal for fl.lje: At opna det stfl.lrst mulige individuelle forbrug 
opgjort i penge". Og videre: ,,DREAM-modellen antager, at dansk fl.lko
nomi i princippet kan analyseres som et stort velfungerende marked, 
hvor al aktivitet er styret af udbud og efterspfl.lrgsel. Samfundsfl.lkono
mien ville befinde sig i en sakaldt 'generel ligevregt', hvis blot priser og 

20 Per H.Jensen, Henrik Herls,v Lund, Per Schultz:J111rgensen & Ben-
te Schwartz: Velfterdssamfundets Fremtid. En kritisk perspektivering af &geringens 
Ve/[<erdskommission - og nogle altemativer. Rapport nr. 1, Den Alternative Vel
fi:erdskommission 2005. Det er tankevrekkende, at Socialpolitisk Forening net
op har nedlagt sig selv pga. underskud. Herom bl.a. artiklen ,,Socialpolitisk 
Forening konkurs", Arbejderen 8/5 2018; ,,Det kan DLF ikke vrere bekendt", Fol
keskolen.dk 3. dee. 2004. 

21 "Bilag", Velf,erdssamfund.et.sfremtid, Rapport nr. 1 Alternative velfrerdskommis
sion, 2005, s. 184-185. 
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lj21nninger var fuldt fleksible".22 DREAM-modellen var med andre ord 
en sakaldt ligevregtsmodel, der som udgangspunkt antog, at jZlget ar
bejdsudbud automatisk blev omsat til jZlget beskreftigelse. 

'Breredygtig velfrerd' blev ogsa hovedrerindet i Den alternative 
velfrerdskommissions anden rapport: Bamdygtig veljt1Jrd (185 sider), 
der ogsa veltimet blev offentliggjort januar 2006 (samtidig med Vel
frerdskommissionens omfangsrige slutrapport Fremtidens velft1Jrd). En 
pixi-udgave af Den alternative velfrerdskommissions visioner Veljt1Jrd 
uden menneskevt1Jrd blev offentliggjort i april 2006 som et indspark i 
de igangvrerende forhandlinger om en velfrerdsreform.23 Den alter
native velfrerdskommission ville i hj21jere grad opfatte velfrerd som en 
tilstand end som en ydelse. Velfrerd afhang af jZljnene, der sa, og Den 
alternative velfrerdskommission mente, at det hj21rte til almindelig vi
denskabelig redelighed, at forskeren redegjorde for det velfrerdsbe
greb og den menneskeopfattelse, der la bag de teoretiske og empiri
ske analyser.24 Den alternative velfrerdskommission anerkendte, at der 
var store udfordringer for kvaliteten af velfrerden, is.er med hensyn 
til integration af indvandrere, aktivering af ledige og en rrekke opga
ver inden for sundheds- og omsorgssektoren, men forfatteren opfatte
de det som en ,,kendsgerning", at problemerne i den aktuelle velfrerds
model ikke havde et niveau, ,,der sar tvivl om selve [velfrerds]model
lens breredygtighed".25 For at styrke den alternative j21konomiske vel
frerdsdebat udgav Jesper Jespersen sammen med tidligere socialmini
ster m.m. Bent Rold Andersen yderligere en pamflet, Veljt1Jrdsdebat pa 
vildspor, som stillede sp0rgsmalet, om ikke Fogh-regeringens officielle 
velfrerdskommissions handfaste, men urealistiske anbefalinger til for
anstaltninger overfor sarbare grupper i virkeligheden fremmede ,,so
cial deroute" og derved genererede sociale problemer i stedet for at 
lj21se dem. De problematiserede ogsa, om jZlget ulighed som folge af 
lave ydelser kunne fa folk til at strenge sig an, for det forudsatte jo, at 
der var arbejde at fa, og styring af efterspjZlrgslen efter arbejdskraften 
var ikke nogen enkel sag.26 Professor Per H. Jensen blandede sig ogsa 

22 Jesper Jespersen: ,,Velfrerd: Hvem sagde nonsen~konomi?", Information 14. 
okt. 2005. 

23 Birthe Gainst, Bente Rich, Per Schultz:Jl!lrgensen: Bceredygtig Velf terd, Social
politisk Forlag 2006; Birthe Gamst og Lole Ml!lller: Den alternative velf terdskom
mission. Ingen velfcerd uden menneskevcerd, Socialpo!itisk Forlag 2006. 

24 Per H. Jensen: ,,Hvad er velfrerd?", Velfcerdssamfundets fremtid, 2005, s. 15. 

25 Per Schultz:Jl!lrgensen og Jesper Jespersen: ,,Velfrerd for alle. Den skandina
viske model ska! ikke afvikles - men udvikles", Velfcerdssamfimdetsfremtid, 2005, 

s. 23. 

26 Bent Rold Andersen ogJesper Jespersen: Velfterdsdebat pd vildspor. En pamflet, 
Tiderne Skifter 2006, s. 10-13, 74- 79. 
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i velfa:rdsdebatten med en antologi om selve velfa:rdsbegrebet: VelJ<erd 
- dimensioner og betydninger. Her behandlede endnu en gruppe univer
sitetsforskere emner som velfrerd og retfrerdighed, velfrerdsbegrebet 
og Human Ressource Management, velfrerd og levevilkarsunders0gelser, 
velfrerd og generationssp0rgsmalet og velfrerd og medborgerskab, po
litisk deltagelse m.v., forhold, som de mente havde betydning for frem
tidssikring af velfrerdssamfundet.27 

Velfr£rds(stats)forskning 

Resultaterne af den brede offentlige velfrerdsdebat, der var lagt op til 
med Fogh-regeringens nedsrettelse af Velfrerdskommissionen, naede 
ikke at fa indflydelse pa Velfrerdskommissionens hovedrapporter, der 
udkom 7. december 2005 og januar 2006. Men debatten aktualisere
de et behov for et bredt humanistisk forskningsprojekt om velfrerdssta
tens aktuelle tilstand med revision af modellerne og med sp0rgsmal 
genereret ud fra den aktuelle forskning pa omradet. Behovet blev rea
liseret allerede inden kommissionsrapporterne var gaet i trykken med 
oprettelsen af et Center for Velfrerdsstatsforskning ved SDU i Odense 
i november 2005 med 0konomiprofessor ved SDU,J0rn Henrik Peter
sen, som leder.28 Centret konsolideredes i 2008 bl.a. ved en bevilling 
pa 10 mio. kr. fra Carlsbergfondet med det formal at udarbejde en 
Dansk velfcerdshistorie: Der var saledes etableret et betydeligt tidssam
menfald, personsammenfald og emnesammenfald med Fogh-regerin
gens velfrerdskommission. 

Nar det nye center fik en sa central stilling i den videre velfrerdsde
bat, er det ret forstaeligt, at nogle forende statskundskabsforskere al
lerede i 2009 inviterede J0rn Henrik Petersen til at bidrage med en 
artikel om arbejdet i Velfrerdskommissionen til en bog med den po
lemiske titel: De store kommissioner. Vise mcend, smagsdommere eller nyttige 
idioter? Her lregger J0rn Henrik Petersen ikke skjul pa, at forspillet til 
Velfrerdskommissionens nedsrettelse ,,var strerkt" politiseret, og at fag
bevregelsen ikke kom med af hensyn til den konservative vicestatsmi
nister Bent Bentsen. J0rn Henrik Petersen skriver ogsa, at ,,0konom
dominansen" i Velfrerdskommissionen og afhrengigheden af kommis
sionens 0konomiske sekretariat og den sakaldte DREAM-model blev 
strerkt kritiseret, og han mere end antydede, at netop DREAM-model
lens kompleksitet betl?)d manglende overblik og en n0dvendig prag
matisme hos de menige medlemmer af kommissionen: ,,Herved bandt 

27 Per H .Jensen: Velf<ETd - dimensioner og betydninger, Frydenlund, Kbh. 2007, s. 
9. Manus er dateret november 2006. 

28 Carlsbergfondets hjemmeside; ,,Doktor Velfrerd", Fyns Stiftstidende 6. nov. 
2005. 
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kommissionen sig i ikke ringe grad til en bestemt analytisk tilgang, 
idet arbajdet i stor udstrrekning blev 'styret' af modelberegninger pa 
DREAM-modellen", skrev han. Det hremmede kommissionsarbejdet, 
,,at flere kommissionsmedlemmer de facto havde vanskeligheder ved 
at gennemskue implikationerne af modelberegningerne" og derfor 
stod ,,i risiko for at opleve en vis informationsmressig overbelastning". 
I samme artikel medgav J0rn Henrik Petersen ogsa faren ved framing 
forarsaget af et manglende overblik over prremisserne for en given for
staelsesramme. Framing, skrev han, ,,organiserer eller strukturerer en 
bestemt forstaelsesramme, sa den vrelgende ikke blot stimuleres til at 
trenke over en bestemt dagsorden, men ogsa bliver pavirket til at tren
ke i en bestemt retning pa en bestemt made". Derved blev Foghs vel
frerdskommission ,,en vresentlig faktor i politikernes bestrrebelse pa at 
lade reformer fremsta som ni;;,dvendige ... fordi kommissionen havde 
status som en autoritativ ri;;,st, der blev lyttet til, og fordi det lykkedes at 
formidle et budskab, hvor det positive og 'det ukendte', vrelgeren kun
ne nrere skepsis overfor, gik hand i hand". 

J0rn Henrik Petersen nrevner interessant nok i samme artikel, at 
Ugebrevet A4 (29. sept. 2003) i forbindelse med nedsrettelsen af Vel
frerdskommissionen 2003 gennemgik de enkelte kommissionsmed
lemmers tidligere offentlige positive tilkendegivelser om afskaffelse 
af efterli;;,nnen. Deter sa meget mere interessant, eftersomji;;,rn Hen
rik Petersen distancerer sig fra kommissionens anbefaling af en ud
fasning af efterli;;,nnen og lregger ansvaret over pa Velfrerdskommissi
onens kommissorium: ,,Nar Velfrerdskommissionen f.eks. valgte at an
befale en udfasning af efterli;;,nnen, hvilede det pa kommissoriets i;;,n
ske om malretning mod 'svage grupper' kombineret med opnaelse af 
finanspolitisk holdbarhed .... det var ikke et fagligt valg, men dog et 
valg som beror pa faglige hensyn ... Regeringens 'italesrettelse' af pro
blemerne og det konkrete arbejde med at li;;,se dem havde skabt tryg
hed i befolkningen og accept af reformens ni;;,dvendighed".29 Den ef
terfi;;,lgende italesrettelse af kommissionens anbefalinger skabte altsa 
ifi;;,lge J0rn Henrik Petersen grundlaget for, at reform en kunne anses 
som en ni;;,dvendighed. 

Velj<Erdskommissionen i Dansk velj<Erdshistorie 
Hvis Velfrerdskommissionen er framet af kommissoriet til Fogh-rege
ringens velfrerdskommission, er Dansk velf (13rdshistorie sa framet af Vel
frerdskommissionens rapporter? Der var vel i princippet lagt op til uaf-

29 J0rn Henrik Petersen: ,,Velfrerdskommissionen",J0rgen Gr0nnegaard Chri
stensensen, Poul Erik Mouritzen & Asbjl!lrn Sonne N0rgaard (red.): De store 
kommissioner: Vise mamd, smagsdommere eller nyttige idioter1 Odense 2009, s. 123, 
126f., l 36ff. 
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hrengig forskning med oprettelsen af Center for velfrerdsstatsforsk
ning ved SDU og dermed netop mulighed for, at centerets forskere 
kunne forholde sig til og uddybe forholdet mellem Fogh-regeringens 
kommissorium til Velfrerdskommissionen, kommissionsmedlemmer
nes faglige valg, model0konomerne (DREAM'erne), de 'alternative' 
kritikere af Velfrerdskommissionen og de menige universitetseksper
ters vurderinger samt ikke mindst srette egne historiefaglige dagsord
ner for velfrerdsforskningen. 

I Dansk velf atrdshistories f0rste bind formuleres grundsplclrgsmalene 
meget handfast som ,,Sikringsordninger" i forhold til specifikke grup
per.30 Men sp0rgsmalet relateres nresten ikke til en bredere velfrerds
debat. Man far pa fornemmelsen, at de potentielle forfattere blot bar 
fordelt sikringsordninger imellem sig og ladet det disponeret vrerkets 
sjette bind, hvis minimalistiske indholdsfortegnelse bringes in extenso 
her: 

I. Halvbind: I.Samfundsforhold, .2. Det socialpolitiske idelandskab, 3 . 
Aktiveringslinjens gennembrudsdr og konsolidering 4. Alderdomsforspr
gelse og aildrepolitik, 5. Sygesikring og sundhedsv<l!sen, 6. Arbejdsskade
forsikring, 7. Arbejdslpshedsforsikring og aktivering, II. Halvbind: 8. 
F/lrtidspensionering, 9. Familiepolitik, IO, Immigrations- og integrati

onspolitik, II. Efterl/ln, I.2 . Sammenfatning og perspektivering. 

Forklaringen er formentlig ogsa, at Dansk velfatrdshistories hovedredak
t0r, J 0rn Henrik Petersen, ikke distancerer sig fra rollen som medlem 
af hele to af de helt centrale velfrerdspolitiske kommissioner: foruden 
Velfrerdskommissionen 1wo3-05 ogsa Socialkommissionen 1991-93 
nedsat af Nyrups SR-regering med den radikale Aase Olesen som for
mand. Hermed blev det, man kunne kalde for, en DJ0F-linje i dansk 
velfrerds historic, styrket. 

Ingen tvivl om, atJ0rn Henrik Petersen er (og har vreret) tret pa og 
derfor ved utroligt meget om den udvikling, ban beskriver. Han bar 
vreret med hele vejen siden introduktionen af public choice i 197o'erne,3I 
og vi ma ga ud fra, at J0rn Henrik Petersen selv bar vreret med til at 
udforme nogle af de afsnit i Velfrerdskommissionens rapporter, som si-

30 J0rn I-Iemik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen: Frem mod 
socialhjailpsstaten, Perioden I536-I898, Dansk velfterdshistorieBd.1, Syddansk Uni
versitetsforlag 2010, s. 35-36. 

31 I sin bog om neoliberalisme i Danmark vii Niklas Olsen ganske vist ikke be
skylde J0rn Henrik Petersen for at vrere neo-liberal, men han kan dog ikke 
lade vrere med at skrive, atJ0rn Henrik Petersen selv var innovat0ren af public 
choice i 197o'erne. Niklas Olsen: The Sovereign Consumer. A New Intellectual Histo
ry of Neoliberalism, Palgrave 2019, s. 225-226. 
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den blev grundlag for de historiske velfa::rdsforlig i 2006 og folgende 
ar. 

Men selve arbejdet i Foghs velfa::rdskommission kommer mange 
steder til at sta belt uformidlet og ukoordineret mellem kapitlerne i 
Dansk velJ<erdshistorie og belt uden at indvie la:serne i de ovenfor be
skrevne overvejelser om framing. Helt i overensstemmelse med motiva
tionen for Fogh-regeringens velfa:rdskommissorium af 23. september 
2003 skriver Jjijrn Henrik Petersen og Jacob Christensen blot, at som 
Socialkommissionen var Velfa:rdskommissionen en lille kommission 
med ,,uafha:ngige eksperter udpeget af regeringen uden forudgaen
de konsultation med interesseorganisationer og politiske partier". Blot 
nogle linjer la:ngere nede fremgar det dog, at ,,Kommissionen havde 
sin politiske baggrund i et kompliceret spil mellem regeringen (Fogh), 
Dansk Folkeparti og partierne i oppositionen med arbejdsmarkedets 
parter og Kommunernes Landsforening som engagerede tilskuere". 
Nok havde regeringen et parlamentarisk flertal, men samtidig skul
le den skabe opbakning til reformer, ,,som pa la:ngere sigt kunne sik
re dansk jijkonomi" (s. 677ff.). Dansk velfa:rdshistorie konstaterer ogsa, 
at efter offentliggjljrelsen afVelfa:rdskommissionens anbefalinger i de
cember 2005 blev de umiddelbart skudt ned fra flere sider, herunder 
ogsa af statsministeren [Fogh], men fik ikke desto mindre ,,en ikke rin
ge indflydelse pa det regeringsudspil ", der blev fremlagt i april 2006, 
og som efter forhandlinger forte frem til velfa:rdsforliget ijuni 2006. 
Det blev af politikerne betegnet som ,,et historisk forlig" (s. 53). Dansk 
velfa:rdshistorie opsummerer bare ikke, hvorfor forliget var historisk, og 
hvad det betjljd for velfa:rdsstatens karakter. 

Jjijrn Henrik Petersen kunne have formidlet sin viden om velfa:rds
forligets tilblivelse ved at tage la:serne med ind i det velfa:rdsjijkonomi
ske maskinrum. Han udnytter ikke muligheden for at analysere pra:
misserne for og konsekvenserne af Foghs systemskifte i forbindelse 
med arbejdet med Dansk velfterdshistorie, hvor han ellers som historie
forsker kunne skabe frie rammer for sit team.32 Foghs nytarstale om 
systemskiftet og opgjijret med smagsdommerne citeres (s. 62ff.) i ka
pitel to om Det socialpolitiske idelandskab, men spjljrgsmalet om brud og 
kontinuitet i forhold til den socialdemokratiske politik i 199o'erne og 
velfa:rdsmodellerne diskuteres ikke. Tony Blair og New Labourna:vnes 
kort (s. 64), men spjijrgsmalene om kontraktpolitikken, neo-liberalis
men og incitamentstankens (s. 89) betydning for velfa:rdspolitikken 

32 Om vigtigheden af at studere velfrerdsstatens eksperter se: Carl-Axel Gem
zell: Om politikens fdruetenskapliga11de och vetmskapens politiseri11g. Kri11g viilfiirds
statens uppkomst i England, Samtidshistoriske studier 4, Institut for Historie, ~ 
benhavn 1993; Klaus Petersen: ,,Velfrerdsstaten efter 1945", Historisk Tidsskrift 
1997, s. 362f., 366-368. 
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analyseres heller ikke. Det stigende fokus pa styrkelsen af arbejdsud
buddet som n0glen til velfa:rd tolkes ikke, og flexicurity introduceres 
forst langt henne i bogen - uden at begrebet problematiseres. 

Intetsteds tager forfatterne stilling til den framing, der ligger i ud
vrelgelsen af de hel- og halvofficielle rapporter, analyser, forsknings
og debatindlreg, som udg0r grundstrukturen og grundlaget for sto
re dele af fremstillingen i Dansk velftErdshistories sjette bind. Den tolk
ning er nrerliggende, at Dansk velfmrdshistorie ikke bare bygger pa, men 
kommer lige lovlig tret pa arbejdet i Fogh-regeringens officielle Vel
frerdskommission og den forskning, hvis grundlag, logik, begreber, 
begrebsanvendelse, argumentationsformer, menneskeopfattelse, sam
fundsopfattelse og modtagelse, man egentlig skulle unders0ge, frem
lregge, diskutere og fortolke. Pa den made far Foghs velfrerdskommis
sion en dobbelt betydning for velfrerdshistorien: som omdrejnings
punkt for velfrerdspolitikken f0r og efter artusindskiftet - og som ud
gangspunktet for fortrellingen om samme velfrerdspolitik. 

N¢glen til velstand? 

Det er svrert at se, hvor Dansk velf tErdshistories referater af den politiske 
debat slutter, og hvor velfrerdshistorikerne begynder. Netop fordi ned
srettelsen af Velfrerdskommissionen blev sammenknyttet med efter
l0nsreformen, bliver behandlingen af dette sp0rgsmal srerlig centralt 
i perioden. Nar J0rn Henrik Petersen skriver, at Velfrerdskommissio
nen var ,,en vresentlig faktor i politikernes bestrrebelse pa at lade refor
mer fremsta som n0dvendige", er det tankevrekkende, at Klaus Peter
sen lrener sig op ad Velfrerdskommissionens rresonnementer (s. ggg) i 
introduktionen til behandlingen af efterl0nssp0rgsmalet i Dansk vel
J<£rdshistorie kapitel elleve. Han skriver, at der ,,var behov for reformer, 
sa danskerne arbejdede lrengere. Ellers ville samfunds0konomien bry
de sammen. Nar man ser tilbage, tegner der sig et nrermest paradig
matisk skift, der sammen med et stadigt voksende antal efterl0nnere i 
l0bet af fa ar markant rendrede de batten om efterl0n. Den blev et pro
blem, der skulle l0ses uanset regeringens farve". Det fremgar ogsa af 
teksten, at tidlig tilbagetrrekning fra arbejdsmarkedet havde vreret sti
gende, og det efterfolgende store fald i modtagere af efterl0n ses som 
et udtryk for ,,effekten" af velfrerdsaftalen fra 2006 (og indfasningen 
af 1998-reformen), dvs. de 0konomiske incitamenter til at forblive i 
arbejde virkede (s. 1001f.). Men Klaus Petersen skriver faktisk ogsa, 
at det 0konomiske kun havde vreret et blandt flere andre motiver for 
at ga pa efterl0n ved siden af nedslidning, darligt helbred, pres pa ar
bejdspladsen, ledighed, 0nske fra regtefrelle, at man ikke lrengere kun
ne klarejobbet, eller at arbejdspladsen ikke tog hensyn til reldre med
arbejdere (s. 1004). Meget tyder altsa pa, at ogsa folk, der havde 'legiti-
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me' motiver for at 0nske efterl0n for velfrerdsreformen i 2006, efter re
formen var bragt i arbejde - trods helbred, ledighed, pres pa arbejds
pladsen og manglende hensyn til reldre. 

Klaus Petersen skriver, at ,,<let gennemgaende tema for [Velfrerds] 
kommissionen var 'finanspolitisk breredygtighed' eller med andre ord: 
Hvordan man i fremtiden kunne fa de offentlige budgetter til at ba
lancere" enten ved at 0ge beskreftigelsen eller at srenke udgifterne. 
Klaus Petersen konkluderer derefter, at ,,I kommissionens analyse hav
de en afvikling af efterl0nnen den sk0nhed over sig, at den bade 0ge
de udbuddet af arbejdskraft, idet den var en hovedarsag til den falden
de tilbagetrrekningsalder og srenkede de offentlige udgifter" (s. 1056). 
Konsekvenserne afVelfrerdskommissionens filosofi om, at afskaffelsen 
af efterl0nnen (og dermed et fors0rgelsesgrundlag for en sarbar del af 
arbejdsstyrken) bidrog til at !<lge arbejdsudbuddet, og at dette automa
tisk skabte beskreftigelse for gruppen, diskuteres ikke. 

Klaus Petersen refererer derimod loyalt, at Velfrerdskommissionen 
gik ind i en kompliceret diskussion af efterl0nnernes helbredstilstand, 
og at kommissionen (baseret pa eksisterende unders0gelser samt egne 
sammenligninger med forbrug af sundhedsydelser) naede frem til, at 
efterl0nsmodtagerne som helhed ikke havde markant darligere hel
bred end dem, der i samme aldersgruppe var blevet pa arbejdsmarke
det. Og han anforer, at unders0gelser fra Socialforskningsinstituttet 
blandt efterl0nsmodtagere pegede i samme regning, selvom ,,Kommis
sionen erkendte, at der for en mindre gruppe kunne vrere helbreds
mressigt betingede arsager til tilbagetrrekning" (s. 1056). 

Klaus Petersen inddrager ikke debatten om, at efterl0nsreformen 
kunne presse folk til at forblive pa arbejdsmarkedet til trods for ar
bejdsbetinget nedslidning og udbrrendthed, som ikke er synlig i hel
bredsstatistikken. Der var ellers eksempler nok at tage af i arene ef
ter vedtagelsen af Foghs velfrerdsreform. En enkelt udtalelse fra 2011 
af formanden for lrerernes a-kasse, Stig Andersen, kan illustrere pro
blematikken: ,,Lrererne har brug for efterl0nnen, som et ekstra sikker
hedsnet. Det er helt forkert, nar <let hrevdes, at <let kun er hvis man 
bruger en skovl hele dagen, man kan blive nedslidt",33 Det var en pro
blematik, som aktualiseredes yderligere med Folkeskolereformen 
2013. 

Det store sp!<lrgsmal, som heller ikke stilles, er, om 2006-reformen 
resulterede i, at flere ledigblevne i 'efterl0nsalderen' (efter tilpasnings
runder) matte s0ge og tage nyt arbejde pa darligere vilkar i forhold 
til kvalifikationer, arbejdstider, l0n, ansrettelsesperiode, ansvar og af
stand. Arbejdsmarkedet blev jo ikke hensynsfuldt af, at adgangen til 

33 Stig Andersen, Damnarks Larrerforening 5. maj 2011. 
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efterlflmnen blev indskrrenket. Klaus Petersen behandler ikke den vel
frerdspolitiske klemme, som arbejdsudst0dte potentielle efterl0ns
modtagere kunne komme til at sta i, hvis de som specialiseret arbejds
kraft blev flekset ud i en sen alder og pludselig skulle finde et nyt fod
freste pa et konkurrenceudsat arbejdsmarked uden efterl0nnen som 
sikkerhedsventil. 

Her skal en velfrerdshistoriker vel vise, hvilke tolkningsmuligheder 
der var i spil i periodens socialpolitiske idelandskab, f.eks. i Den alter
native velfrerdskommissions rapporter. Per H.Jensen havde faktisk kri
tiseret Fogh-regeringens Velfrerdskommission for ikke at anvende el
ler kende til den nyere internationale tilbagetrrekningsforskning, hvor 
tidlig tilbagetrrekning blev begrundet i et bredere spektrum af fakto
rer: Pull refererede til, at reldre forlader arbejdsmarkedet, fordi det 
bedre kan betale sig at indkassere velfardsydelser (efterl0n) end at ar
bejde; jump refererede til, at reldre forlader arbejdsmarkedet for at re
alisere sig selv, mens tid er; push derimod refererede til, at reldre ufri
villigt udst0des af arbejdsmarkedet pa grund af darligt helbred, dis
krimination, omstruktureringer, tilpasninger mv. Man kunne maske 
her tilfoje manglende fastholdelsesforpligtigelse begrundet i flexicuri
ty. Andre forklaringer pa forbliven pa arbejdsmarkedet kaldes stay (ar
bejdet er interessant, sa man 0nsker at blive uanset 0konomien), stuck 
(ikke rad til andet, trods 'behov' for tilbagetrrekning). Modsat Fogh
regeringens velfrerdskommission mente Den alternative velfrerdskom
mission ikke, at st0rre arbejdsudbud ogsa skabte st0rre eftersp0rg
sel, hvorfor en fjernelse af tilbagetrrekningsordninger blot ville skabe 
mere fattigdom og st0rre arbejdsl0shed (stuck). Per H .Jensens konklu
sion blev, at en afskaffelse af efterl0nnen matte f0Iges op af ansrettel
sesbeskyttelse for reldre.34 

Ligesom Fogh-regeringens velfrerdskommission skrev Dansk vel
f (lJrdshistorie ikke diskussionen om efterl0n og tilbagetrrekning fra ar
bejdsmarkedet ind i debatten om virksomhedernes (og <let offentli
ges) sociale ansvar: at mindre flex og mere security kunne l0se et ud
st0delsesproblem for den reldre del af arbejdsstyrken og dermed spa
re velfrerdsstaten for betydelige summer til finansiering af sikringsord
ninger for gruppen. En konsekvens af dette ville vrere en reduktion af 
flexicurity-modellens og dermed den danske velfrerdsstats konkurren
cekraft pa det globale arbejdsmarked. Problematikken er ellers for
muleret ret prrecist af en af eksperterne bag Dansk velf(JJTdshistorie, den 
tidligere 0konomiske vismand Niels Krergard, i en beskrivelse af, hvad 
fleksibiliteten bet0d for ansvarsfordelingen pa arbejdsmarkedet: 

34 Per H.Jensen: ,,}Eldre, arbejdsmarkedet og tidlig tilbagetrrekning", Velf(11Tds
sa111fundetsfremtid, Den Alternative Velfrerdskommission, 2005, s.13g-143, 146. 
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Problemerne i den danske velfrerdsmodel forstrerkes af, at det er 

relativt let at fyre folk i Danmark. Nar en reldre specialiseret med

arbejder fyres i Danmark, er det forholdsvis billigt for virksom

heden; de store omkostninger breres af medarbejderen, der ikke 

kan fa et nyt job, og af staten, som betaler for hans arbejdsl0s

hedsunderst0ttelse, pension og depressionsbehandling.35 

Staten og den udsatte borger matte altsa sammen brere de velfrerds
mressige konsekvenser af flexicurity-systemet. Det var et regnestykke, 
som ikke indgik i Velfrerdskommissionens rapporter, men som dog er 
ret interessant for velfrerdshistorikere. 

Ogsa i J0rn Henrik Petersens kapitel otte om fortidspensionering 
prresenteres for/llgelse af arbejdsudbuddet som argument for at forlren
ge fleksydelse-alderen til 62 ar (den nye efterkmsalder) i forbindelse 
med Velfrerdsaftalen fra 2006. J/llrn Henrik Petersen konkluderer, at 
SF og Enhedslisten var imod, men at beskreftigelsesministeren frem
hrevede, at lovforslagene bidrog: ,,bade pa kort sigt og pa lang sigt til 
en vrekst i arbejdsstyrken", og Petersen tilfllljer lidt tvetydigt: ,,hvilket 
ikke mindst for de kommende generationer var en god ting" (s. 746). 
Igen er det vanskeligt at se, om det er politikeren, velfrerdskommissi
onsmedlemmet eller historikeren, der argumenterer for, at potentiel
le fleksydelsemodtageres bidrag til at /llge arbejdsudbuddet ogsa ville 
give dem holdbar beskreftigelse og fors/llrgelse. 

Problemet i forbindelse med udfleksning fra arbejdsmarkedet er 
centralt i kapitel syv om arbejdsl/llse og aktivering. Her refererer Ja
cob Christensen og J/llrn Henrik Petersen Velfrerdskommissionens 
forslag (s. 678) om, at de lempelige undtagelsesregler i dagpengeret
ten for 55-59-arige skulle fjernes, ligesom man havde gjort det for de 
50-54-arige i 1998 og med den /llnskede beskreftigelseseffekt: Arbejds
l0sheden i denne gruppe var faldet. Interessant nok skriver Dansk vel
f amlshistorie her, at arbejdsudbuddet for hele gruppen ifolge kommis
sionen ikke modsvarede en tilsvarende reduktion af arbejdsl/llsheden: 
,,Ganske vist var folk over 50 ar mere udsat for arbejdsl0shed, men 
kommissionen pegede pa, at AF og a-kasserne fremover ville g/llre en 
st/llrre indsats over for denne gruppe sammenlignet med de eksisteren
de forhold" (s. 679).36 Ogsa her savner man en diskussion afbade Vel
frerdskommissionens 1/llsningsrepertoire, A-kasser og AF som indpiske-

35 Niels Ka:rgard: . Lyst og pligt ti) arbejde" iJ0rn Henrik Petersen m.fl.: IJ 
vcerdier bag den danske velf cerdsstat, Syddansk Universitetsforlag 2007, s. 66. 

36 Hovedkilden er her Finansministeriets Aftale om fremtidens velstand og velf cerd 
og investeringer i fremtiden -Aftale om fremtidig indvandring, K0benhavn 2006 og 
Folketingstidende. 
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re eller formidlere af et arbejdsparat arbejdsudbud og af det forhold, 
at Velfierdskommissionen ikke forholdt sig til debatten om udst0delse 
af eller manglende fastholdelse pa det fleksible arbejdsmarked. Dansk 
veljaJTdshistorie skriver blot, at Velfa:rdskommissionens og regeringens 
forslag om fjernelsen af de srerlige lempelige regler for 55-59-arige 
gled ud, og det konkluderes, at SF fandt, at Socialdemokratiets delta
gelse i velfrerdsforliget havde fj ernet ,,de vrerste dele af regeringens op
rindelige forslag" (s. 684f.). Her viser Christensen og Petersen, at de er 
uenige i den f0rte politik, men havde det ikke vreret mere interessant, 
hvis de havde analyseret, hvorfor de fandt forslagene problematiske? 

S0ren Kolstrup problematiserer de nye linjer i velfrerdspolitikken, 
hvor staten blandede sig i arbejdskraftens motivation. I sit store kapi
tel tre om aktivering beskriver han glidningen i borgeropfattelsen fra 
introduktionen af en ,,aktiveringslirtje" i 1993 over det, han kalder for 
,,incitamentslinjen" til en ,,beskreftigelseslinje" fra 2001 (s. 284). Der
med opstod der en sprending mellem adgangen til sociale ydelser og 
l0narbejder- og borgerpligter: ,,Personer over 25 ar, der havde ledig
hed som eneste problem, fik ret og pligt til en individuel handlings
plan" (s. 179ff.). S0ren Kolstrup ser et markant brud med de velfards
politiske principper, og han registrerer en ny epoke med 'arbejdspligt' 
som forudsretning for at modtage ltjrelp. Staten blev arbejdsgiver for 
dem, der var r0get belt ud af arbejdsmarkedet, ved at trrede ind som 
den instans, der skulle levere egnet og villig arbejdskraft til et tredje 
(offentligt st0ttet) arbejdsmarked og dermed sikre en grundindkomst 
for de ber0rte borgere. Ydelsernes st0rrelse og forventningerne til ar
bejdets karakter matte ikke blokere for arbejdskraftens 'lyst' til at tage 
et rigtigt arbejde. Kolstrup mener, at frenomenet kan tolkes bade som 
et ,,retsligt tilbageslag" i et statsligt arbejdsmarked med srerlige l0n- og 
arbejdsvilkar og arbejdspligt uden for det ordinrere arbejdsmarkeds 
overenskomstvilkar og som ,,nye rettigheder og muligheder" med ind
forelsen af retten til aktiverings- og handlingsplaner (s. 182). Sp0rgs
malet om opkvalificering og incitamenter g0res til to sider af aktive
ringslinjen (s. 184ff.), som dog blev fulgt af stigende disciplinerings
og sanktioneringsforanstaltninger. Aktiveringslinjens myndigg0relse 
blev afl0st af det, Kolstrup kalder for ,,sanktionslinjen" (s. 186). Hvor 
Bistandsloven af 1. april 1976 afspejlede samfundets ansvar over for 
mennesker 'i n0d', betonede 199o'ernes lovgivning (Lov om social ser
vice 1998) et individansvar. Kolstrup citerer en gruppe afvenstrefl0js
socialdemokrater for at mene, at partiet var ved at skabe ,,en ny kaste 
af tvangsarbejdere ber0vet elementrere rettigheder pa arbejdsmarke
det" (s. 191). Sa beh0vede Kolstrup ikke at citere sig selv som tidligere 
venstrefl0jspolitiker. I forbindelse med V, K, DF og R's forlig i 2010 om 
at nedsrette dagpengeperioden fra 4 til 2 ar og forslaget om at for0ge 
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optjeningsperioden til dagpenge fra 26 til 52 uger konkluderer Kol
strup, at man med hastige skridt tog retning mod ,,mere fleksibilitet og 
mindre tryghed" (s. 327ff.). 

Kolstrup er den eneste, der kort kommer med udblik til udviklin
gen i vores store nabolande Storbritannien, Tyskland, Norge og Sveri
ge i afsnittet om ,,aktivlinjen en ny 0konomisk epoke" (s. 234ff.). Han 
konkluderer: ,,Alt tyder pa, at det nye hold af socialdemokratiske lede
re responderede pa nye og flJkonomisk komplicerede grundvilkar" (s. 
239), hvor ,,Kravet om aktivering blev yderligere forstrerket af en ideo
logisk bflJlge med nyliberalistiske overtoner, der forfregtede en ny ba
lance mellem rettigheder og personligt ansvar" (s. 240). Men aktive
ringspolitikken satte ind i en periode medjobvrekst (s. 241). 

Tilbage star derfor spf/Jrgsmalet, om det,Jean-Claude Barbier kald
te for ,,det danske mirakel ", i virkeligheden kan tilskrives liberaliserin
gen af arbajdsmarkedet, og om denne liberalisering i virkeligheden 
undergravede velfrerdsmiraklet for den sarbare del afvelfrerdsborger
ne. Og ikke mindst om fortrellingen om det danske mirakel var med 
til at accelerere denne proces. 

Flexicurity-modellen? 
Man kan argumentere for, at Barbiers og Nyrup Rasmussens omtal
te markedsforing af det danske mirakel og flexicurity i 2005 havde pu
stet !iv i den internationale interesse for den srerlige danske sociale vel
frerdsmodel, som den virkeliggjordes i 199o'erne. I tiden efter Fogh-re
geringens velfrerdsreformer udtrykte isrer Anthony Giddens en aben
lys skepsis over for karakteren af det danske mirakel. Han ville ikke 
underkende arbejdsmarkedspolitikkers betydning for udviklingen af 
den danske velfrerdsstat, heller ikke det, han lreste om flexicurity, hvor 
man ifflJlge Giddens kombinerede ,,social partnership" og ,,universal 
access to benefits that provide for retraining and resettlement", men 
det kunne ikke vrere hele forklaringen pa det danske mirakel. Giddens 
fastholdt nu, at forestillingen om denne danske velfrerdspolitiks egnet
hed og potentialet i velfrerdsmodellens implementering i andre lande 
var strerkt overvurderet - i al fald for Tyskland og Frankrigs vedkom
mende: 

The Danish example is widely quoted, even if some have ex

pressed doubts about how far it could be instituted elsewhere. 

However, in many societies with high unemployment levels are 

now expressing interests in such policies, including political lead

ers. Agenda 2010 in Germany is a prime example, although of 

course it has proved politically extremely difficult to implement. 
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Some reforms have been introduced in France and it is said in 

that country there is 'a vogue' for the Danish model.37 
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Havde Poul Nyrup Rasmussen bare vreret heldig, dvs. baret af gunstig 
konjunkturudviklingei 199o'erne, eller havde han vreret dygtig som 
velfrerdspolitiker - og fabelagtig til at iscenesrette sin og partiets hi
storie i 199o'erne som pa en gang en socialdemokratisk model og et 
dansk mirakel? Den tematiske fremstilling i Dansk velf a:rdshistorie be
tyder, at det er svrert at fa overblik over de forskellige faser i udviklin
gen og at se, hvor, hvorvidt og hvordan udviklingen i 2ooo'erne adskil
te sig fra udviklingen i 19go'erne. Det historisk interessante velfrerds
politiske sprz1rgsmal ma reduceres til, om flexicurity og princippet om, 
at et strz1rre arbejdsudbud automatisk skabte jobs (og dermed penge 
til mere velfrerd), ogsa var holdbart i perioder med lavkonjunktur og 
med konkurrence fra et bevregeligt og grrenselrz1st arbejdsmarked. 

Dansk velj<Erdshistorie forholder sig helt generaliserende til spl'llrgsma
let om flexicurity: ,,Efterhanden som arbejdslrz1sheden faldt, og uden
landske eksperter fra slutningen af 199o'erne begyndte at rette inte
ressen mod Danmark, blev udtrykket ,,flexicurity" ... populrert", og tek
sten fortsretter: ,,Set i dette perspektiv, indebar regeringsskiftet i 2001 
ingen umiddelbare forandringer" (s. 615). Dermed springer teksten 
elegant hen over hele diskussionen om, hvorvidt security-delen af flexi
curity rendrede bade karakter og proportioner i krz1lvandet pa Fogh-re
geringens velfrerdsreform. Den tolkning er nrerliggende, at begrebet 
blev bevaret, selvom indholdet langsomt blev udhulet. 

Dansk velfa:rdshistorie noterer, at security-delen nok var blevet for dyr 
(s. 642ff.), og at ,,eksporten af den danske model ikke var uden proble
mer" (s. 647). Her er muligvis tale om en indirekte henvisning til Gid
dens, men det uddybes ikke. Problemet er vanskeligt at forholde sig til 
uden en sammenstilling af konjunkturer, arbejdslrz1shedstal og omfan
get af udfasning af tryghedsskabende foranstaltninger pa arbejdsmar
kedet. 

]lllrn Henrik Petersen og Jacob Christensen skriver (s. 687), at det 
var en prremis i Arbejdsmarkedskommissionens kommissorium fra no
vember 2007, at forslaget skulle holde sig inden for den ,,danske mo-

37 Anthony Giddens: ,.Globalization and the European Social Model", i Cul
tures and Globalization. Conflicts and Tensions, 2007, s. 155; M. Frenzel: ,,Sanfte 
Alternative zur ,,Agenda 2010": Danemarks DritterWeg (1993-2001)", Gewer
kschaftliche Monatshefte 8-g, 2003, s. 481-491; En komparativ unders0gelse kon
kluderer: ,.In Denmark and the United Kingdom job security is lower for all 
groups of workers, resulting in higher overall mobility", modsat Tyskland og 
Spanien. Se Janine Leschke: Unempwyment Insurance and Non-Standard Empwy
ment. Four European Countries in Comparison, VS Research 2008, s. 224. 
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del", hvilket ifolge Dansk velfterdshistorie bet0d, ,,at arbejdsmarkedets 
parter fortsat skulle have kontrol med fastlreggelsen afl0n- og arbejds
forhold ligesom flexicurity-modellen skulle fastholdes". Oplysningerne 
lrengere nede i teksten (s. 696) om, at LO-forbundene i 2010 mente, at 
security-delen af jlexicurity-modellen i regeringens genopretningsplan 
var alvorligt truet, star derfor helt uformidlet i Dansk velf mrdshistorie. 
Det samme g0r oplysningen om, at Dansk Arbejdsgiverforening lrenge 
havde 0nsket reformer af dagpengesystemet og derfor var positivt ind
stillet over for aftalen, mens socialdemokraten Torben Hansen mente 
(s. 697), at dagpengereformen og beskreringen af arbejdsmarkedsud
dannelserne var ved at underminere flexicurity-modellen. 

Forskellen mellem 2007 og 2010 var finanskrisen 2008. Her kunne 
J0rn Henrik Petersen som 0konom have nrevnt, at mens arbejdsl0she
den var lav i oo'erne og derfor gunstig for flexicurity-tanken, blev Vel
frerdskommissionens i 2005/ 06 proklamerede sammenhreng mellem 
beskreftigelse og arbejdsudbud udfordret efter finanskrisen i 2008. 
Det behandles nresten ikke i Dansk velf (l]Tdshistorie, heller ikke i forbin
delse med Fogh-regeringens arbejdsmarkedskommission nedsat no
vember 2007 med kommissionsrapporten Velf (l]Td krmver arbejde, der 
udkom 2009 under finanskrisen (s. 691). Diskussionen kunne ellers 
have vreret interessant i forbindelse med kapitlets behandling af L0k
ke-regeringens akutpakker (s. 705f.), som vel netop viste, at flexicuri
ty-modellen ikke slog til. Teksten henviser (s. 615) til Robert Henry 
Cox' komparative unders0gelse af Danmark og Holland fra 2000 og 
til Torben M. Andersen og Michael Svarers unders0gelse af flexicurity 
fra 2007,ss men artiklerne behandles ikke i teksten, sk0nt Torben M. 
Andersen faktisk har en ret relevant kommentar: At flexicurity-model
Iens forudsretning om, at arbejdsudbud skabte arbejde, virkede under 
en h~jkonjunktur, men var problematisk, hvis konjunkturerne vendte. 
(Man kunne her tilfoje: under forudsretning af at arbejdskraftens frie 
bevregelighed ikke skabte for stor konkurrence af lavtl0nsarbejdere.) 
I en gennemskrivning afsamme artikel i 2012 viste Torben M. Ander
sen, hvordan jlexicurity-begrebet blev udfordret af krisen.39 Den dan
ske jlexicurity-model stod og faldt vel med opretholdelse af security-de-

ss Robert Henry Cox: From Safety Net to Trampoline: Labor Market Activati
on in the Netherlands and Denmark, Governance, 11/ 4, 1998, s. 397-414; Hen
ningJ121rgensen: Arbejdsmarkedspolitikkens fomyelse : Innovation eller trussel 
mod dansk .,Flexicurity", "&,benhavn 2006, s. 42-47; Torben M. Andersen og 
Michael Svarer: .,Flexicurity--Labour Market Performance in Denmark", CF,Sifo 
Economic Studies, Vol. 53, Issue 3, s. 38g-429, 2007. Available at SSRN: https:// 
ssm.com/abstract=14 79135or http://dx.doi.org/ I 0.1093/ cesifo/ifmo15 

39 Torben M. Andersen: .,A flexicurity labour market in the great recession: 
the case of Denmark", De Economist 160/2, 2012, s.117-140. 
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len ogsa pa det nye fleksible arbejdsmarked. Det er derfor et historisk 
interessant problem, om den danske jlexicurity i virkeligheden har vre
ret med til at accelerere en proces, der kunne legitimere et mere flek
sibelt arbejdsmarked, maske i hele Europa? 

Det kunne v;ere meget relevant med en stillingtagen til Guy Stan
dings prekariat-begreb, der lanceredes i 2011 i The Precariat - The new 
dangerous class, hvor han definerer en ny social klasse af 'fleksible fug
le' uden fast arbejdsmressig identitet. Det betyder, at srerligt unge men
nesker konstant skal netvrerke og srelge sig selv pa nye mader uden 
deltagelse i de forsikringsbaserede ordninger, som folger med en fast 
ansrettelse. 40 

Det er derfor tankevrekkende, at Barbier i 2013 med bogen The 
Road to social Europe var blevet yderst skeptisk over for den danske mo
del. Begrebet flexicurity var ifolge Barbier: ,,nothing but a political slo
gan", og debatten om flexicurity viste, at diskursen kun var tilsynela
dende apolitisk, men velegnet til at udradere forskelle mellem venstre 
og h0jre. Med slet skjult ironi henviste Barbier til Confucius: ,,when 
the 'names of things' are in order, the world is in order". Selvom man 
betegnede noget som jlexicurity, var det ikke ensbetydende med, at der 
ogsa var bade flexibility og security. Udviklingen af velfrerdsstater kunne 
ikke srettes pa en simpel 0konomisk formel. Man matte derfor inddra
ge ,,Culture as explanatory factor"41 i forstaelse af velfrerdsstaternes 
udvikling og karakter. 

Human capital og civilsamfund 
Allerede i The Third Way mente Anthony Giddens, at ,,Nordic egalitari
anism has historical and cultural roots rather than being only the pro
duct of the universalist welfare state",42 men i oo'erne blev han mere 
nuanceret. I 2005 fastholdt Giddens nok, at historien havde vist, at det 
var muligt at have bade sunde finanser, lav ulighed og h0j beskreftigel
se i de enkelte skandinaviske lande, men han matte konstatere, at ,,the 
various 'types' are not very clear-cut". Landene adskilte sig ganske en
kelt for me get fra hinanden til, at de ukritisk kunne bruges som model 
ti! efterf0lgelse. Giddens havde dog lagt mrerke til et frelles trrek: inve
steringen i human capital eller mere prrecist uddannelse som en n0gle 
ti! forstaelsen af den nordiske succeshistorie: 

40 Guy Standing: The Precariat - The new dangerous class, 2011; Guy Standing: 
The Precariat Charter, 2014. 

41 Jean-Claude Barbier: The Road to Social Europe: A Contemporary Approach to 
Political Cultures and Diversity in Europe. London/New York: Routledge, 2013, s. 
5ef., 59, 71ff, l 19, 129-130. 

42 Anthony Giddens: The Third Way, s. 114. 
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The superiority of the Nordic countries in terms of their low lev

els of inequality does not come primarily from redistribution 

through taxes and transfers. The main explanation is their su

perior investment in human capital. We have to invest heavily in 

early year's education since so many capabilities are laid down 
then.43 

Man kunne her tilffllje, at ingen vel heller kunne forestille sig, at et 
dansk mirakel kunne reduceres til et enkelt (llkonomisk princip, flexi
curity, uden at bygge pa et bredt fundament af fleksible humane res
sourcer i den offentlige sektor og i civilsamfundet. 

Men civilsamfund og offentlig sektor behandles praktisk talt ikke i 
rapporterne fra Fogh-regeringens velfierdskommission og heller ikke 
i Dansk velf arrdshistorie. Forklaring findes muligvis i kapitlet om det so
cialpolitiske idelandskab, hvor det beskrives, at neo-liberalismens ind
siven i alle dele af samfundet har udvisket markedets gr.enser til staten 
og civilsamfundet. For sadan ma man vel forsta citatet: 

For os er neo-liberalismen ikke en alternativ formulering af tan

ken om minimalstaten - maske snarere tva:rtimod. Det drejer sig 

ikke om at indskra:nke de statslige aktiviteter, men i h!1ljere grad 

om at skabe flydende gra:nser mellem stat, marked og civilsam
fund . Det er statens 'indhold', ikke dens omfang, der er i cen

trum. Det handler om at overfore adfa:rds- og organisationsfor

mer samt styringsmekanismer fra en markeds!1lkonomisk kontekst 

ti! ogsa at spille en rolle i den statslige/offentlige sfa:re - og deter 

netop det, der skaber de flydende gra:nser. Traditionelle gra:nser 

bliver membraner. Staten tilla:gges fremdeles en aktiv rolle, men 

det er det enkelte menneskes (og institutionernes) valg, der star i 

centrum. Incitamentsta:nkning er fundamental. (s. 89) 

Her kunne Dansk veljaJrdshistorie have valgt at analysere, hvori disse fly
dende grrenser bestod, hvad de betflld, og hvordan det faktisk gik i ci
vilsamfundet og i den offentlige sektor efter udbredelsen af markeds
fllkonomien og de neoliberale ideer ogsa til disse sektorer. Neolibera
lisme hverken behandles eller problematiseres, og Dansk veljaJrdshisto
rie fravrelger bare de udfordringer, som kritikerne afVelfrerdskommis
sionen satte pa dagsordenen. 

43 Anthony Giddens: .The world does not owe us a living!" European Social Mo
del. Progressive Politics vol 4/ 3, 2005, s. 8-1 o. Na:sten identiske formuleringer 
findes i Anthony Giddens: ,,A social model for Europe?", Anthony Giddens, Pa
trick Diamond & Roger Liddle: Global Europe, Social Europe, 2006, s. 25. 
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Den offentlige sektor behandles helt i overensstemmelse med det 
neo-liberale paradigme blot som leverand0r af service til kunder. I 
kapitel fem om sygesikring og sundhedsvresen (s. 469ff.) kommer vi 
igennem medicinpriser (s. 471f.), debat om frit sygehusvalg (s. 483f.), 
tilblivelsen af strukturreformen (s, 495ff.) og nye styringsmodeller (s. 
509). Men vi ma undvrere studier over den offentlige sektor som ar
bejdsplads for professionelle velfrerdsgivere, hvis kvalitet ikke mindst 
afhrenger af, at de maske (endnu) ikke ser patienter, elever, studeren
de og borgere blot som 'kunder'. Traditionelt har man knyttet kalds
tanken til prrester, lreger, sygeplejersker og lrerere, men forestillingen 
om, hvad der er 'god skik' i den offentlige sektor, har vreret sa rodfre
stet, at den ikke reguleres af myndighederne, men af en professions 
'kultur'.44 Men hvordan maler man disse traditioner, og hvilken betyd
ning har de (stadig)? Hvad sker der, nar politikerne vil forbedre vel
frerdsstaten ved kun at optimere og effektivisere den offentlige sektor, 
som beskrevet i Dansk velj11JTdshistorie? 

Det er tankevrekkende, at netop uddannelse negligeres i rapporter
ne fra Fogh-regeringens velfrerdskommission, og ikke mindre tanke
vrekkende er det, at uddannelse ogsa er praktisk talt udeladt af Dansk 
velj11JTdshistorie - med en undtagelse: fire sider (s. 74-78) skrevet ud fra 
ganske fa debatoplreg til bl.a. globaliseringsradet og SR-regeringen. 
Om de videregaende uddannelser star der i et to-siders afsnit om uni
versitetsreformer, at New Public Management ikke vakte umiddelbar be
gejstring blandt universitetets medarbejdere (s. 79), men hele uddan
nelsessp0rgsmalets betydning i og uden for universitetet for lighed, 
fleksibilitet, sammenhrengskraft, konkurrencekraft og almendannel
se, demokrati, kreativitet, social- og kulturel mobilitet mv., som ellers 
netop er fremhrevet i den danske selvfortrelling om udviklingen til vel
frerd, er pafaldende fravrerende. 

Kun en professionsgruppe, hjemmehjrelpen, far sit eget store afsnit 
pa 15 sider (s. 453-467) i kapitel fire om alderdomsfors0rgelse og rel
drepolitik (s, 337ff.). Her er lange referater af debatten i Folketinget 
og hjemmehjrelpskommissionen og om st0rre kommunal autonomi pa 
omradet. Her er et temmelig stort sammenfald med J0rn Henrik Pe
tersens jubilreumsskrift om netop hjemmehjrelpen.45 Selvom hjemme-

44 Klaus Petersen har i sit oplreg ti] velfrerdsprojektet argumenteret for n0d
vendigheden af at studere ikke statslige velfrerdsleverand0rer: filantropiske 
organisationer, sociale netvrerk etc. rationalitets- og professionsstudier, insti
tutionelle analyser og studier afvelfrerdsstaten i krise. Klaus Petersen: ,,Fra eks
pansion ti] krise. Udforskningen afvelfrerdsstaten efter 1945", Histarisk Tids
skrift 1997, s. 360. 

45 J0rn Henrik Petersen: Hjemmehji:elpens historic. Idier, holdninger, handlinger, 
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hjrelpen er den primrere velfrerdsgiver i reldresektoren, star der i kapit
let om reldrepolitik ikke noget om hjemmehjrelperens uddannelse og 
arbejdsvilkar, om hjemmeplejens organisering eller om et typisk til
bud for en clement i eget hjem. 

Vi far heller ikke overvejelser over strukturreformens betydning for 
karakteren og organiseringen af den velfrerd, der ydes i kommunerne. 
Med SriJren Kolstrups tankevrekkende bog om kommunesocialisme in 
mente46 savner man klart diskussion af rriJde og bla kommuner med 
forskellige velfrerdskoncepter og forventninger til (ogsa fjerntboende) 
'raske' parriJrendes ansvar. Vi mangler i den grad overvejelser over den 
velfrerdsudfordring, der bestar i den neoliberale velfrerdsstats forud
sretning om, at der kan trrekkes pa civilsamfundet, nar velfrerdsstatens 
service hriJrer op. Der er heller ikke overvejelser over de reldres daglige 
velfrerd, om beregning afydelser, om administrationsproblemer i for
bindelse med lregebesriJg og ordinering afmedicin. Det behandles hel
ler ikke, at antallet af fysisk og psykisk alderdomssvrekkelse med mang
lende forlighed og demens langt overstiger antallet af plejeboliger til 
denne kategori. Vi star ved et af velfrerdsstatens mest fundamentale 
dilemmaer: omfanget og karakteren af den personlige pleje og den 
eksistentielle tryghed i en situation, hvor det civile samfunds ressour
cer er vigende. Den liberale velfrerdsstats forventninger til parriJrende
ansvaret for de reldre behandles heller ikke i kapitel ni om familiepoli
tik (s. 76iff.), men ikke des to mindre er det velkendt, at potentielle ud
gifter til reldreomradet vokser i takt med, at nrere familie- og civilsam
fundsrelationer svrekkes af kravene til fleksibel arbejdskraft. Proble
met kan nreppe lriJses med hriJjere skatter, bedre pensionsordninger 
eller ved, at den reldre (og maske demente) bliver set som 'kunde' og 
'forbruger' med dertilhriJrende fritvalgsordninger (s. 346). Derved bli
ver Dansk velf a:rdshistories kapitel fire om reldrepolitik ikke en analyse 
af, men et vidnesbyrd om djriJfiseringen af reldresektoren. Der er in
gen enkle lriJsninger, men det nytter ikke at skrive civilsamfundet ud af 
velfrerdshistorien (eller placere det i et andet projekt). Der er al mulig 
grund til at opfatte civilsamfundet som den struktur, tradition, kit el
ler kulturelle ballast, som uafhrengigt af et effektivt og malbart men
neskesyn holder samfundet sammen og leverer ressourcestrerke sam
fundsborgere. 

Det er saledes ikke tilfreldigt, at civilsamfundet spiller en stor rol
le i Den alternative velfrerdskommission. Det var en klar kritik af pri-

SDU 2008 (250 s.) 

46 S0ren Kolstrup: Velf ,crdsstatens r/ldder, fra kommunesocialisme til folkepension, 
1 997• 
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oriteringerne i Fogh-regeringens velfrerdskommissions slutrapport, 
hvor civilsamfundet behandles som en ubetalt serviceydelse til staten: 
,,I Danmark findes der under Dansk Flygtningehjrelp og Dansk R0de 
Kors et netvrerk af frivillige, som bl.a. giver indvandrere en introduk
tion til samfundet samt hjrelp til at finde arbejde og fa en uddannelse. 
Velfrerdskommissionen foreslar, at dette frivillige arbejde udbygges".47 
Men Foghs velfrerdskommission forholdt sig ikke til, hvordan denne 
udbygning skulle forega. 

Frivillige er ellers blevet centrale akt0rer i de sakaldte bla kommu
ners planlregning, men samtidig er civilsamfundet pa grund af frivil
ligheden maske ogsa det mest sarbare led i det moderne velfrerdskon
cept: Hvor 'frivillig' ma man vrere, hvis man er pa forskellige sociale 
ydelser? Hvordan defineres frivillighed, hvori adskiller det sig fra tidli
gere tiders opfattelser af de sociale bevregelsers ansvarsomrader? Det 
interesserede ikke medlemmerne afFoghs velfrerdskommission. 

Og Dansk velf a!rdshistorie er nreppe overraskende lige sa uinteresse
ret i det frivillige arbejde. S0ren Kolstrup nrevner ganske vist K0ben
havns Genbrugskompagni, nogle ,,social0konomiske virksomheder" 
(s. 282f.), og Kirkens Korshrer er ogsa nrevnt (s. 328), men civilsamfun
dets betydning for velfrerden uden for de store organisationer er langt 
mere kompliceret. Dansk velf <1Jrdshistorie diskuterer ikke, hvordan Vel
frerdskommissionens forslag om at udbygge det frivillige arbejde skul
le forega, samtidig med at efterl0nnen udfases, saledes at de 'raske' 
potentielle frivillige ikke lrengere kan ha.be pa efterl0n, men i stedet 
ma bidrage til for0gelsen af arbejdsudbuddet via beskreftigelse i akti
veringsordninger. 

Modellen, der blev v<Ek 
Det er nrerliggende at tolke Dansk velf a!rdshistories fokusering pa det 
0konomistiske perspektiv og en deraff0lgende hang til en 'n0dvendig
hedens politik' som et produkt af og et symptom pa, at et neoliberalt 
gearskifte er pa vej ikke blot i den danske velfrerdslovgivning - ogsa i 
den officielle danske velfrerdshistorie med fare for, at fortrellingen bli
ver selvopfyldende. Isa fald ma vi alvorligt overveje, hvordan vi fortsat 
kan brande den danske model. 

Den store udfordring for en uafhrengig velfrerdsforskning er at 
etablere et bredt grundlag for fortolkning og forstaelse af den igang
vrerende udvikling med inddragelse og diskussion af ikke mindst den 
udenlandske komparative og tvrerfaglige velfrerdsforskning med hen-

47 Velfrerdskommissonen: Fremtidens velj,erd- vores valg. Analyserapport, Janu
ar 2006, s. 506. 
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blik pa at skabe grundlag for en bred offentlig debat om velfrerdssta
tens fremtid. Med frerdigg0relsen af den monumentale Dansk velf cerds
historie er der maske mere end nogensinde tidligere brug for at igang
srette nye velfrerdsprojekter. 


