
Velfærdsstaten under pres v/Tobias Varneskov 

(Læsevejledning) 

Workshoppen vil struktureres efter de nedenstående arbejdsspørgsmål, som I skal drøfte med hinanden. 
Artiklen fra den amerikanske politolog Paul Pierson (hvor I kan læse et uddrag) skitserer nogle af de 
indbyggede grundudfordringer for velfærdsstaten. Men selvom den er dyr at opretholde, skal vi også 
diskutere, hvorfor det alligevel er politisk vanskeligt at rulle velfærdsstaten tilbage.  

Vi vil forsøge at anvende nogle af disse forklaringer en konkret case i Danmark – Velfærdsforliget i 2006.  

  

Arbejdsspørgsmål 

Velfærdsstaten 

1. Hvad er velfærdsstaten? Og hvorfor har vi en velfærdsstat? 

2. Hvordan måler vi størrelsen og/eller kvaliteten af en velfærdsstat?  

• Sammenlign evt. Danmark med USA. Hvor er velfærdsstaten størst (eller mest udbygget)? Og 
hvordan kan vi undersøge det udsagn? 

Velfærdsstatens krise 

3. Hvorfor er der i dag pres på at reformere velfærdsstaten? Tag gerne udgangspunkt i Bilag 1. 

4. Hvorfor er det politisk risikabelt at gennemføre (store) reformer af velfærdsstaten? Overvej hvilke 
aktører, der vil kæmpe imod nedskæringer i velfærden. 

Reform af velfærdsstaten 

5. Velfærdsforliget fra 2006 er et eksempel på en meget omfattende velfærdsreform gennemført i 
Danmark. Læs Bilag 2 og 3, men skim kun hurtigt Bilag 4, for at forstå baggrunden for reformen. 

• Hvad var reformens hovedelementer? 
• Diskuter hvordan den daværende Fogh-regering kunne gennemføre denne reform uden store 

vælgermæssige tab. Overvej om regeringen handlede strategisk i forhold til at skærme sig imod 
politisk kritik. 

 

Oversigt over bilag 

Bilag 1: Pierson, Paul (1998): Irresistible forces, immovable objects: post-industrial welfare states confront 
permanent austerity, Journal of European Public Policy, 5:4, 539-560 (LÆS KUN 539-551!). 

Bilag 2: Berlingske: Historisk velfærdsforlig i hus. Artikel fra 21. juni 2006.  

Link: https://www.berlingske.dk/samfund/historisk-velfaerdsforlig-i-hus 

Bilag 3: Zetland: Det trak århundredets største demonstrationer. Her er fortællingen om velfærdsforliget, 
der burde være umuligt. Artikel fra 8. maj 2017. 

https://www.berlingske.dk/samfund/historisk-velfaerdsforlig-i-hus


Link: https://www.zetland.dk/historie/sop1gDmY-aekXrv2R-5538a 

Bilag 4: Aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, 
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. 
Aftaletekst fra 20. juni 2006. 

  

https://www.zetland.dk/historie/sop1gDmY-aekXrv2R-5538a

