
Den danske velfærdsmodel 

Karakteriser og sammenlign forskellige velfærdsstatsmodeller med fokus på den danske velfærdsmodel. 

Diskuter og vurder i forlængelse heraf, hvilke udfordringer den danske velfærdsstat står overfor i dag 

politisk såvel som økonomisk. Til at løse denne del af opgave, skal du anvende SWOT-modellen . 

Du kan få hjælp af læreren, men nedenstående finder du en disposition for, hvordan du kan løse 

opgaven. Den skal du følge.  

 

 

Opgave 1 
Karakteriser og sammenlign forskellige velfærdsstatsmodeller med fokus på den danske velfærdsmodel.  

a) Du karakteriserer modellerne ved at udfylde skema 1 
  



Skema 1: Velfærdsstatsmodeller 

 

 Den residuale model Den universelle model Den selektive / den 

korporative model 

Eksempel på land(e) 

 

   

 

Hvordan er velfærden 

finansieret? 

   

Grad og type af 

omfordeling, dvs.: 

 

- Hvor stor er 
omfordelingen? 
 

- Og fra hvem til 
hvem?  

   

Hvilket syn på individet 

ligger bag modellen? 

  . 

 

  



b) Du  sammenligner forskellige velfærdsstatsmodeller med fokus på den danske velfærdsmodel ved 

at se på, hvilke ligheder / hvilke forskelle der er mellem den danske model og de andre modeller . 

 

 

Opgave 2  
Diskuter og vurder i forlængelse heraf, hvilke udfordringer den danske velfærdsstat står overfor i dag 

politisk såvel som økonomisk. 

a) Du skal lave en SWOT for de økonomiske og politiske udfordringer den danske velfærdstat står 

overfor. 

 

Hjælp: Inden I udfylder SWOT-modellen, kan I finde inspiration i følgende problemstillinger. Vær 

opmærksom på, at samme problemstilling godt kan placeres flere steder i modellen afhængigt af, hvilken 

synsvinkel man har.  Find gerne på flere problemstillinger. 

o Danskerne er villige til at betale en høj skat. 

o I fremtiden vil der være flere ældre mennesker end unge. 

o Danmark har et af verdens højeste skattetryk. 

o Det danske arbejdsmarked er fleksibelt i kraft af Flexicurity-modellen. 

o Globaliseringen gør det lettere at flytte såvel mennesker som virksomheder og kapital over 

grænserne. 

o Den danske velfærdsstat gør borgerne svage. 

o Den danske velfærdsstat øger ligheden i samfundet  liberalist: det er en ulempe – 

socialist: det er en fordel 

o Det er nødvendigt at reformere velfærdsstaten, så flere må klare sig selv – hvordan kunne 

sådanne reformer skrues sammen? 

o Flere og flere får en privat sundhedsforsikring gennem deres arbejdsplads. 

o Find selv flere eksempler 

 

SWOT-analysemodel – Velfærdsstaten 

Jeg har sat et par eksempler ind. Sæt flere ind 

Interne situation 

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses) 

 

 

 

Eksterne situation 



Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hvilke udfordringer er der for den danske velfærdstat?  

 

c) I skal nu diskutere og vurdere disse udfordringer.  

 

Tips: hvis I synes, at det er svært at diskutere, så kan I kikke på jeres SWOT og tale om (fx), hvordan 

I som unge i Danmark ser på udfordringer og muligheder. En anden mulighed er at se 

udfordringerne fra politikernes side, de skal både sørge for, at udgifter og indtægter hænger 

sammen, og samtidig vil de gerne have så mange stemmer som muligt. 

 

d) Hvilke ideologiske synspunkter ligger til grund for jeres vurdering og diskussion?  



 


