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Udfordring: Arbejdsudbud 

Arbejdstiden er relativ lav i Danmark 
Arbejdsudbuddet i Danmark ligger omkring 
gennemsnittet i OECD. I Danmark er er-
hvervsfrekvensen relativ høj, men samtidigt 
er arbejdstiden pr. beskæftiget betydeligt 
lavere end gennemsnittet blandt OECD-
landene. Arbejdstiden i Danmark har været 
stort set konstant gennem 2000’erne.  

Den relativt lave arbejdstid i Danmark af-
spejler blandt andet, at Danmark er blandt 
de lande, hvor den aftalte arbejdstid er la-
vest, og hvor vi har flest feriedage, se figur.  

Tilskyndelse til at arbejde 
Det danske arbejdsmarked er kendetegnet 
ved fleksible ansættelses- og afskedigelses-
regler, økonomisk sikkerhed og en aktiv 
beskæftigelsespolitik. De fleksible ansættel-
ses- og afskedigelsesregler modsvares af, 
at der er en relativ høj grad af økonomisk 
sikkerhed ved ledighed.  

Der er over en årrække sket en reduktion i 
andelen af ledige med høj kompensations-
grad. Fra 2011 til 2012 er andelen med høj 
kompensationsgrad dog steget en smule. I 
2012 har godt 6 pct. af de ledige således en 
nettokompensationsgrad over 90 pct. og 
knap 20 pct. af de ledige har en kompensa-
tionsgrad over 80 pct., se figur.  

Kompensationsgraden for ledige er i Dan-
mark noget højere end det gennemsnitlige i 
OECD. For ledige med forudgående lav 
lønindkomst er kompensationsgraden i 
Danmark blandt de højeste i OECD. 

Indretning af skattesystemet 
Indretningen af skattesystemet er et af de 
forhold, der har betydning for, hvor mange 
der deltager på arbejdsmarkedet, og hvor 
meget de beskæftigede arbejder. Skatten 
på den sidst tjente krone (marginalskatten) 
har betydning for tilskyndelsen til at yde en 
ekstra indsats og arbejde mere. I 2011 lå 
marginalskatten for lav- og mellemindkom-
ster omkring OECD-gennemsnittet. For de 
højtlønnede lå marginalskatten imidlertid 
noget over det gennemsnitlige for OECD, 
se figur. 

Arbejdstimer, feriedage og helligdage  
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Kilde: European Industrial Relations Observatory. 

Fuldt ledige med høj nettokompensa-
tionsgrad, 2005, 2011 og 2012 
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Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Marginalbeskatning af lønindkomst, 
2011 
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Kilde: OECD.Stat og egne beregninger. 

1.  


