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Skal det kunne betale sig at arbejde?

Niels Kærgård

1 Indledning

Økonomi handler om at få “mest muligt” ud af knappe ressourcer. 
Det er definitionen på faget økono mi, jf. f.eks., den mest udbredte læ-
rebog i de sidste hundrede år, Nobelprismodtageren Paul Samuelsons 
“Economics”, der siden 1. udgaven i 1948 er kommet i 19 udgaver:

Economics is the study of how societies use scarce resources to produce 
valuable commodities and distribute them among different people (Samu-
elson 1948).

Spørgsmålet er så, hvordan man definerer “mest muligt” og “valuable”. 
Der vil økonomien svare, at målet er størst mulig nytte for den enkelte 
og for samfundet. 

Når ikke-økonomer hører økonomer tale om “nytte”, opfatter de det 
ofte for snævert. Nytte er et led i en valg teori, der udtrykker agenter-
nes præferencer. Når en agent foretrækker en ting frem for en anden, 
er det valgte per definition det med højst nytte. Foretrækker forbru-
geren en solnedgang på en offentlig strand frem for en middag med 
oksehøjreb og årgangsvin, har solnedgangen den største nytte. Kær-
lighed og kildevand kan altså meget vel i økonomisk forstand have 
større nytte end materielt forbrug. Nytte er altså en indikator for lyk-
ke, velfærd, “pleasure and pain”.
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Arbejde er altså principielt en menneskelig indsats, der øger nytten. 
Det vil sige, at hjælpsomhed, et kys, et smil, et besøg hos en gammel 
nabo og et bleskift principielt er arbejde. Naturværdier pro ducerer 
nytte, og pleje af naturen er også arbejde. I økonomien til og med Karl 
Marx talte man om “produktivt” arbejde, som arbejde der resulterer 
i en materiel produktion. Og man hører stadig af og til rudimenter 
af denne tankegang, når f.eks. erhvervsfolk taler om en uproduktiv 
offentlig sektor. Men sondringen mellem “produktivt” og “uproduk-
tivt” arbejde blev opgivet i moderne vestlig økonomi allerede i slut-
ningen af det 19. århundrede. Den blev som en arv fra Marx dog 
bevaret i de kommunistiske landes nationalregnskaber.

Nytte i denne teoretiske forstand kan selvfølgelig ikke måles i prak-
sis. Men mange “goder” omsæt tes på markedet, og der kan deres “vær-
di” måles i form af en markedspris i kroner og øre. Så kan man måle 
produktion ens værdi som bruttonationalproduktet og relaterede be-
greber ved markedsværdien af den samlede produktion. 

Men det er jo kun en meget upræcis indikator for samfundsnytte. 
Der er meget, der ikke omsættes på markedet, f.eks. offentlig service, 
arbejdet i hjemmet og naturpleje. I sådanne tilfælde må der bereg-
nes værdier, f.eks. som omkostningerne ved at producere ydelserne. 
I traditionelle nationalregnskaber beregnes værdien af den offentlige 
sektors produktion. Man har også for søgt at skønne over arbejdet i 
hjemmene, men det er normalt ikke med i moderne nationalregn-
skaber. Naturværdier herunder for brug af naturressourcer beregnes i 
såkaldte “grønne nationalregnskaber”. 

Arbejde bliver så indsatser, der bidrager til nationalproduktet, f.eks. 
målt i arbejdstimer. Det er langt fra noget perfekt mål, og det kan give 
skævheder. F.eks. overvurderes den historiske vækst, fordi en række 
ting er flyttet fra ikke-medtagne indsatser uden for markedet til løn-
arbejde, f.eks. er pasning i hjem mene af børn og gamle ikke med, 
mens ansatte på vuggestuer og plejehjem er med. En større del af f.eks. 
madlavning blev også tidligere lavet uden for markedsøkonomien i 
hjemmene, mens der nu er flere færdigretter og delvist forarbejdede 
madvarer på markedet.

Trods alle målefejl er nationalproduktet et i mange sammenhænge 
brugbart mål for et samfunds velstand og samfundsnytten. Natio-
nalproduktet fremkommer ved, at der gøres en arbejdsindsats. Det er 
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altså et fundamentalt økonomisk problem, hvordan man får folk til at 
arbejde, og hvor dan produktionsresultatet fordeles mellem dem. 

På spørgsmålet om, hvorfor det skal kunne betale sig at arbejde, 
er der to typer af svar: Et etisk, der handler om, at folk, der yder en 
indsats, vel også bør få noget ud af det. Og et incitamentsmæssigt, 
der handler om, at der skal incitamenter til for at få folk til at arbejde. 

2 Etiske begrundelser for belønning for arbejde

Retfærdighed er ikke et nøgleord i moderne økonomi. Nok var en 
række af fagets fædre som f.eks. Adam Smith professorer i moralfilo-
sofi, men bestræbelserne de sidste 150 år har været at gøre faget så ob-
jektivt og værdifrit som muligt. Den økonomiske debat fra Aristoteles 
til Luther interesserede sig imidlertid meget for værdier og retfærdige 
priser. Prisen på penge – renten – burde således være nul. De tordnede 
mod åger og profit (se f.eks. Kærgård 2017c). 

Da øko nomien blev et selvstændigt fag med Adam Smith, sondrede 
man mellem priser og værdier. For dem var der de mere tilfældige 
markedspriser og så værdierne: Bytteværdier og brugsværdier. Karl 
Marx var den sidste store i den tradition. Hele hans teori byggede 
på, at arbejdskraftens brugs værdi – det den producerede – var større 
end dens bytteværdi – lønnen. Der blev derfor en merværdi til kapi-
talisten. “Men det jeg laver er mer værd end det jeg får. Hvordan sku 
nogen mennesker ellers blive rige uden at lave noet?” som vi sang med 
Jesper Jensen og Benny Holst i 1970’erne.

Værditeorierne stod imidlertid med en række uløselige dilemmaer, 
og i jagten på mere objektive teorier kom det neoklassiske gennem-
brud i 1870’erne. Man opgav herefter helt værditeorien. En objektiv 
teori med model fra naturvidenskaberne måtte koncentrere sig om 
de observerbare pris  er og kunne ikke have et uobserverbart spøgelse 
som værdier til at spille en hovedrolle. Det helt cen trale i en sådan te-
ori om markedspriser blev knaphed. Dermed forklaredes også det for 
værditeorierne uløselige vand-diamantparadoks. Hvorfor er diaman-
ter, der har en meget lav brugsværdi, så dyre, mens vand, som har en 
stor brugsværdi, er billigt? Svaret er, at diamanter er ekstremt sjældne, 
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mens der er masser af vand. Men hvad mening har det at tale om en 
tings værdi, hvis den svinger med den øjeblikkelige knaphed?

Dette gælder også lønningerne. Berømt er anekdoten om professor 
L.V. Bircks eksamen i begyndelsen af det 20. århundrede. Birck, der 
var en af de danske pionere på området, spurgte studenten: “Hvorfor 
får jeg så høj en løn?”. Intet svar, og Birck fortsætter så: “Er det, fordi 
jeg er klog eller smuk?”. Studenten kommer så efter teorien og svarer: 
“Nej, hr. professor! De er hverken klog eller smuk. De er sjælden, hr. 
professor”. Økonomien blev i høj grad en analyse af markeder, og 
arbejdsmarkedet er også et marked.

Et sådant marked giver de rigtige incitamenter, men det kan meget 
vel diskuteres, om det giver retfærdige aflønninger. Lad os antage, at 
der i en landsby er fire flittige og dygtige bagere, men kun en doven 
og uduelig slagter. Så får den dovne slagter på grund af monopolet en 
højere indkomst end de flittigere bagere. Incitamenterne er rigtige, for 
der er for mange bagere, så nogen af dem skal presses væk, og for få 
slagtere, så der skal lokkes flere til. Men er det retfærdigt, at en flittig 
bager får lavere indkom st end en doven slagter?

Men hvad er egentlig retfærdigt? Nogle frimarkedstilhængere vil 
sige, at vi fra det offentliges side skal blande os så lidt som muligt. 
Udgangspunktet for dem er, at den enkelte har ret til resultatet af 
sin egen indsats, sin egen løn. Men det har næppe nogen mening i et 
moderne samfund med en udstrakt grad af arbejdsdeling at tale om 
den enkeltes egen produktion. Der er ingen af os, der har gavn af og 
kan klare os med det, vi selv producerer. 

Det er omhyggeligt skildret af den store danske liberale økonom 
Jørgen Pedersen i Pengeteori og Pengepolitik fra 1944: 

Den del af vort Arbejde og anden Virksomhed, der gaar til direkte Forsy-
ning af vort eget Forbrug, er meget lille, i mange Tilfælde helt ubetydelig. 
… Vi afgiver saa at sige vor specialiserede Ydelser til Samfundet … og i ste-
det faar vi f.eks. Pengesedler og Mønt. … De har karakteren af Anvisninger 
paa Socialproduktet, paa Samfundets Godestrøm (Pedersen 1964: 14). 

Den indkomst, vi får, har altså ikke nogen naturlig størrelse, men er 
et resultat af hele samfundets indretning og infrastruktur, de relative 
priser osv. “Min løn” er et resultat af samfundsstrukturen og politi-
ske beslutninger, også selv om den overhovedet ikke bliver beskattet. 
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Beskatning er langt fra den eneste måde, staten afgør den enkeltes 
disponible realindkomst 

Der må altså gåes andre veje for at overveje, hvad der er rimeligt. 
En vej er her John Rawls “A Theory of Justice” fra 1971, der har fået 
stor betydning for mange økonomers måde at tænke på. Ideen er her 
en teoretiske forestilling om, at indkomstfordelingen diskuteres bag 
“et uvidenhedens slør”, der skjuler, hvilken plads den enkelte diskussi-
onsdeltager selv får i samfundet. Rawls forestiller sig altså en retfærdig 
indkomstfordeling fastlagt ved en diskussion, der ikke er præget af 
den enkeltes egen placering i samfundet. I en sådan situa tion vil man 
tænke meget på de svageste, da man ikke ved, om man selv bliver en 
af dem. Kun ind komst forskelle, der dækker over tillæg for ubehage-
ligt arbejde eller for lange uddannelsesforløb uden indkomst, vil blive 
accepteret som rimelige. 

Når man se på, hvad der opfattes som rimeligt, opfattes stigende 
omkostninger ofte som en rimelig begrundelse for pris- og lønstig-
ninger, mens efterspørgselsstigninger anses som en mere dubiøs be-
grundelse. 

Men det kan mere overordnet i det hele taget diskuteres, om arbejde 
er en plage, der skal kompenseres økonomisk for. For mange er arbej-
de en “betalt hobby”. Mange former for arbejde giver i sig selv en bety-
delig tilfredsstillelse, og den sociale omgang med arbejdskammerater 
er også for mange et vigtigt led i deres sociale liv. Det er ikke alene 
af økonomiske grunde, at massearbejdsløsheden i mellemkrigs tiden 
kaldes “den store depression” og ikke “den store ferie”. 

Ud fra rimelighedsbetragtninger er der ikke generelle argumenter 
for, at det skal kunne betale sig at arbejde, men nok for, at ubehageligt 
arbejde og afsavn ved lange studietider, ved at stå tidligt op om mor-
genen og lignende belønnes. Men det er langt fra altid den slags, der 
afspejler sig i markedslønning erne. 

Det er da også få steder, hvor man har stræbt efter retfærdige 
lønninger. Et af de sjældne eksempler, hvor rimelighedshensyn har 
undertrykt incitamentshensyn, er norsk landbrugspolitik. Her ved-
tog Stortinget i begyndelsen af 1990’erne, at det var rimeligt, at den 
gennemsnitlig bonde havde samme indkomst som den gennemsnitlig 
byarbejder. Statistisk Sentralbyrå lavede derfor op mod jul et skøn 
over landbrugspriserne og lønningerne i byerne i det kommende år, 
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og man fastlagde så landbrugs støtten for det kommende år, så den 
forventede indkomst i landbruget svarede til den for byarbejd er ne. 
Det er ikke en model, økonomer umiddelbart holder af, og den har 
da også resulteret i en landbrugsudvikling, der ligger langt fra den 
tilpasning af f.eks. brugsstørrelsen og de produktivitetsstigninger, vi 
har set i dansk landbrug. 

Det er altså ikke rimelighed, der afspejler sig i markedslønningerne. 
Det er langt mere magtrela tioner. Hvis man har specielle kvalifikatio-
ner, som nogen har brug for, og som er sjældne, har man en stærk for-
handlingsposition, som kan danne basis for at gennemtvinge en høj 
løn. Vi har dog søgt at tilpasse de rene markedslønninger til, hvad der 
findes rimeligt, dels ved en “solidarisk lønpolitik” ved overenskomst-
forhandlingerne, dels ved korrektioner ved hjælp af skattepolitikken.

3 Effektivitetshensyn ved lønfastlæggelsen

Det er altså ikke rimelighedshensyn, der gør, at det skal kunne betale 
sig at arbejde. Det er effek tivitetshensyn. Der skal noget til for at få 
folk til at stå op om morgen og flittigt deltage i produk tionen. Der 
skal også være incitamenter til at skifte job fra fag, hvor der er rigeligt 
med arbejdskraft, til fag, hvor der er mangel på arbejdskraft. 

Men det er ikke kun økonomiske incitamenter, der får folk til at ar-
bejde. Som allerede nævnt er “ar bejde” for nogen også en slags hobby. 
Arbejde giver i sig selv “nytte” og tilfredsstillelse. “Arbejds  glæde” er 
et ofte brugt ord. Og det er selvfølgelig vigtigt ikke at slå arbejdsglæ-
den ihjel med jagt på produktivitet og effektivitet. Hvis folk bliver 
stressede, får sygefravær og går tidligt på pension, så er simpel “effek-
tivitet” og “rationelle” arbejdsprocesser netop ikke samfundsmæssigt 
rationelle. 

Men selv hvis arbejde, som vel trods alt er det normale, er forbundet 
med et vist ubehag, så er økonomiske incitamenter ikke det eneste, 
der kan få os til at arbejde. Formel og moralsk pligt er også centra-
le motiveringsfaktorer. I mange fag tales endda om “kald” (se f.eks. 
Lindhardt og Uhrskov 1997 og Kærgård 2007). 

Luther og mange teologer har talt om arbejdsmoral; en forpligtelse 
til “at klare sig selv” og “ikke ligge samfundet til last”. Men vi har 
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gjort arbejdsløshedsdagpenge og sociale ydelser til en ret. Det er en 
trend fra sidst i det 19. århundrede til op i 1990’erne i stigende grad 
at understrege, at der ikke er noget nedværdigende eller forkert i, hvis 
man er syg, arbejdsløs eller bare gammel, at modtage overførselsind-
komst fra samfundet (Petersen 2014). 

Jeg husker selv, da man i 1956 indførte folkepension til alle, hvor-
dan det krævede stor overtalelse fra de yngre i familien at overtale min 
bedstemor til at modtage denne offentlige ydelse. Der måtte bruges 
lange argumen tationer om, at det var en ret og intet havde med “fat-
tighjælp” at gøre. 

Indtil omkring 1990 var der ingen, der talte om, at det skulle kunne 
betale sig at arbejde. Arbejdsløse havde bare pligt til at stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet; og det stolede man på, at de gjorde. Det blev 
også reelt testet ved anvist arbejde – om ikke andet så ved kommunale 
beskæftigelsesprojekter. 

Men med den stigende arbejdsløshed fra 1970’erne og frem blev tes-
ten mindre og mindre reel. I 1990 var der over 300.000 arbejdsløse, 
og så var der meget lidt reel testning af, om arbejdsløse faktisk stod til 
rådighed for arbejdsmarkedet. 

Samtidig var det lykkedes at forklare, at arbejdsløshedsdagpenge og 
sociale ydelser var en ret. Så den moralske pligt var også neddroslet. 
Det blev almindeligt at gå på arbejdsløshedsdagpenge eller på tidlig 
pension “for at give plads til de unge”. Arbejde blev set som et gode, 
man gjorde en god ger ning ved at overlade til andre. Det blev også 
almindeligt at foreslå “borgerløn”, som skulle gives uafhængigt af, om 
man arbejdede. Det arbejde, der var til rådighed, skulle måske endda 
deles ligeligt ved hjælp af “skraldemandsmodellen”, hvor der ikke var 
arbejdsløse, men hvor alle arbejdede deltids og så fik supplerende ar-
bejdsløshedsdagpenge. 

Der var dog stadig en følelse af en moralsk pligt; man arbejdede 
ikke kun for at tjene penge. I 1995 fandt Peder J. Pedersen og Nina 
Smith, at 5 % af de beskæftigede efter skat, transport og børnepas-
ning fik underskud af at gå på arbejde, og 20 % fik under 500 kroner 
om måneden ud af at arbejde (Pedersen og Smith 1995). 

Fra omkring 1990 til i dag er incitamenterne imidlertid komme til 
at spille en større og større rolle. Reglerne for at få arbejdsløshedsdag-
penge og kontanthjælp er blevet strammet. Det startede med vismæn-
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denes 1988-rapport, der talte om incitamenter på arbejdsmarkedet. 
Nyrup Rasmussens regering med finansminister Mogens Lykketoft 
og økonomiminister Marianne Jelved kombinerede stramninger af 
arbejdsmarkedsreglerne med en stimulering af efterspørgslen efter ar-
bejdskraft ved hjælp af finanspolitisk lempelse, og det var en uhørt 
succes. Arbejdsløsheden faldt fra over 300.000 til omkring 150.000 i 
løbet af 1990’erne.

Økonomernes tale om økonomiske incitamenter var altså en indis-
kutabel succes. Men siden har politikerne helt overtaget økonomernes 
sprogbrug. Økonomiske begreberne som “incitamenter”, “rationelle 
valg”, “produktivitetsforbedringer”, “arbejdsudbud”, og sågar “ægte-
skabsmarkedet” vinder frem i det Danmark, der er blevet en indivi-
dualistisk konkurrencestat. Politikere og debattører tænker i rationelle 
og selviske agenter – homo oeconomicus’er – der maksimerer deres 
egen nytte. Og man taler igen om selvforskyldt fattigdom for dem, 
der kan, men ikke vil arbejde: “Dovne-Robert’erne”. Det, der var øko-
nomernes fagsprog, er blevet helt dominerende i den offentlige debat. 
Og økonomernes sprog og analyser har på mange områder vist sig eks-
tremt effektive og realistiske. Men derfor er det langt fra sikkert, at de 
er hele virkeligheden. Mange centrale elementer af virkeligheden kan 
blive skjult, hvis alle andre teorier og synspunkter bliver undertrykt i 
den politiske debat (Kærgård 2017b).

4 Homo oeconomicus eller homo sapiens

Det er en central erkendelse, at økonomiske incitamenter langt fra er 
det eneste, der styrer aktørerne i et samfund. Samtidig kan en for en-
sidig satsning på økonomiske incitamenter have uheldige virkninger 
ved at undertrykke andre nyttige handlingsmotiver. Incitamenter og 
kontrol kan svække “kaldet” og “pligten”.

En engelsk professor forestillede sig et samfund bestående af riddere 
og landsknægte. Ridderne er ædle og prøver at gøre, hvad samfundet 
og medborgerne har brug for, mens landsknægtene er selviske og ale-
ne går efter egne interesser, altså en slags homo oeconomicus’er. Og 
det spørgsmål, der rejses, er så, hvor længe ridderne bliver ved med at 
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opføre sig som riddere, hvis de behandles som landsknægte (Le Grand 
1997).

Denne problematik er i den nyere økonomiske debat illustreret ved 
et eksempel med en børnehave. De ansatte er plaget af, at der med 
jævne mellemrum er forældre, der først får hentet deres børn efter den 
officielle lukketid. De spørger så en økonom, hvad der er at gøre ved 
det. Og svaret er selvfølgelig økonomiske incitamenter. En bøde på 
f.eks. 150 kroner for at hente for sent skal nok løse problemet. Men 
til deres overraskelse er der nu flere, der bliver hentet for sent. For nu 
føler forældrene ikke længere dårlig samvittighed, for nu betalte de jo 
selv for “overtiden”. 

Det er et veldokumenteret fænomen på mange områder, at kontrol 
og materielle incitamenter kan fortrænge moral. Og en lang række 
eksperimenter peger på, at der på mange områder uden incitamenter 
ligger grund læggende moralske holdninger bag folks adfærd. 

Lader man folk passe sig selv, styres de f.eks. ofte af “uøkonomisk” 
arbejdsmoral. Universitetspro fessorer og selvstændige landmænd er to 
grupper, der selv kan styres deres arbejdstid, og en undersøgelse fra 
1999 viste, at professorer i gennemsnit arbejdede 52,3 timer om ugen. 
Regn skabsanalyserne for landbrugsbedrifter indikerede, at disse land-
mænd arbejdede 2177 timer om året, altså begge grupper langt over 
den normale overenskomstmæssige arbejdstid (Kærgård 2007).

Den slags betragtninger er i de senere år kommet til at spille en 
større og større rolle i den økono miske forskning. Psykologi og ekspe-
rimentel økonomi er på vej frem på bekostning af den mere traditio-
nelle økonomis dyrkelse af modeller byggende på rationelle og selviske 
homo oeconomi cus’er. Richard Thaler fik f.eks. Nobelprisen i økono-
mi 2017 som repræsentant for denne nye “adfærds øko nomiske” ret-
ning. Hans teorier bygger på en dualitet i beslutningstagernes adfærd. 
Der er i hver enkel beslutningstager både et element af en “planner” 
og en “do’er”. Planner’en er rationel og “homo oeconomicus”-agtig 
i sin planlægning, men når planerne skal udføres i praksis, træder 
“do’eren” til, og han lader sig styre af andre psykologiske mekanismer, 
f.eks. mere kortsigtede hensyn. Planner’en kan f.eks. rationelt have 
besluttet, at det vil give et mere lykkeligt liv at holde op med at ryge, 
men når planerne skal føres ud i livet, udsætter “do’eren” det til næste 
uge. Det taler for, at vi ikke uden videre kan overlade alle beslutninger 
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til det frie valg; det er f.eks. nok rationelt, at der er tvungne, automati-
ske pen sionsbidrag, så vi ikke udskyder indbetaling til pensionsfonde 
til pensionen begynder at være inden for den tidshorisont, der interes-
ser en. 

Retfærdighedssans og fairness synes at være en central del af de psy-
kologiske mekanismer, der styrer beslutningstagerne til økonomisk 
set “irrationelle” valg. I eksperimenter (ganske vist normalt vedrø-
rende beskedne beløb) synes forsøgspersonerne, der sættes til at vælge 
mellem forskellige alternativer, ikke kun at tage hensyn til egne inte-
resser, men også til, at fordelingen af de midler, der uddeles til andre 
i eksperimentet, er rimelig. 

Den traditionelle økonomi har rødder i en meget lang filosofisk 
tradition, der gradvist er blevet forfinet. Grundspørgsmålet har hele 
tiden været, hvordan vi får et samfund bestående af egoistiske indivi-
dualister til at hænge sammen (Kærgård 2017a). Og her er prismeka-
nismen ekstremt effektiv. Aktørerne prøver ikke at opfylde samfun-
dets behov, men er der mangel på en ting, stiger priserne, og så søger 
producenterne derhen for at få profit. Da den knappe vare er blevet 
dyr, sparer forbrugerne også på den. Som ledet af en usynlig hånd 
styres alle på en måde, der afhjælper knapheden. 

En amerikansk professor i økonomisk doktrinhistorie har sammen-
fattet det på følgende måde:

The economics that I know and love had its origins in the work of that accu-
sed seventeenth century atheist Thomas Hobbes, who asked how a commu-
nity of selfish and cheating individual could ever get organized. … Adam 
Smith argues that in a well-governed society, self-interest could promote 
the public interest, and in the twentieth century economists such as Lud-
wig von Mises defined a “well governed” society as one in which property 
rights were clearly defined and private contracts about the exchange of tho-
se rights enforced. The great insight of our discipline … is that competition 
can serve to secure efficiency and meaningful organization (Moss 1996).

Den nye adfærdsøkonomi har et helt andet udgangspunkt. Den prø-
ver at lave en mere virkeligheds nær beskrivelse af agenternes adfærd, 
idet den lægger vægt på agenternes begrænsede kognitive evner og 
manglende viljestyrke. Dette er klart formuleret i det kongelige sven-
ske videnskabelige akademis begrundelse for at tildele Richard Thaler 
Nobelprisen i økonomi:
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Economists aim to develop models of human behavior and interactions in 
markets and other economic settings. But we humans behave in complex 
ways. Although we try to make rational decisions, we have limited cogni-
tive abilities and limited willpower. While our decisions are often guided 
by self-interest, we also care about fairness and equity. Moreover cognitive 
abilities, self-control, and motivation can vary significantly across different 
individuals (Kungliga Vetenskapsakademien 2017).

Som en af adfærdsøkonomierne har beskrevet økonomiens udvikling 
i den seneste snes år: “Vi analyser mindre på homo oeconomicus og 
mere på homo sapiens end for 10 år siden”. 

Det betyder ikke, at vi skal opgive de klassiske økonomiske mo-
deller. Men vi skal være opmærk somme på, at verden er lang mere 
kompliceret end disse modeller. Der er meget andet end økono mi ske 
incitamenter. Hvis vi ikke husker det, kan vi komme til at slå noget af 
det, der holder samfundet sammen, i stykker. 

5 Konklusion

I den offentlige debat lyder det ofte som om, økonomerne og de øko-
nomiske teorier har taget magt en. Man taler om djøfisering og økono-
misme. Men det er langt fra tilfældet. Tværtimod har fag øko nomerne 
mistet magten. Der har været økonomer i alle danske regeringer fra 
1897 til 2014 med undtagelse af én uge med forretningsministeriet 
Liebe under påskekrisen i 1920 og et halvt år fra maj til november 
1945 med befrielsesregeringen. Økonomernes antal toppede i rege-
ring Krag i 1972 med 6 økonomer i rege ringen (Hansen, Kærgård og 
Thomsen 2019). Men siden Margrethe Vestager i 2014 tog til Bru-
xelles, har der været lange perioder uden økonomer i regeringen. Den 
eneste økonom i regeringerne siden 2014 er Eva Kjer Hansen (og hun 
afsluttede endda først sit økono mistudie efter, at hun havde været mi-
nister i flere perioder).

De, der taler unuanceret om økonomiske incitamenter og lovpriser 
markedet uden forbehold, er ikke fagøkonomer, men politologer, po-
litikere og journalister, der har lært den traditionelle økono mis hoved-
regler, men aldrig er kommet til modifikationerne og undtagelserne. 
Man kunne måske lidt ondskabsfuldt kalde dem “bifagsøkonomer”. 
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Det er lidt paradoksalt, at den offentlige debat er blevet så præget af 
incitaments- og markedstænk ning samtidigt med, at den økonomiske 
forskning med adfærdsøkonomien i stigende grad går over til andre 
tankegange. 

Det skal kunne betale sig at arbejde, men der er mange andre ting 
end pengelønnen, der afgør, om det er attraktivt at være arbejdsom og 
flittig. Og en fornuftig politik bygger på en balance mellem økonomi-
ske incitamenter og mange ikke-økonomiske forhold. 
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