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Danskerne tror ikke på, at en tilbagetrækning af skattelettelsen vil øge 
velfærden mærkbart  
 
En af de store debatter i valgkampen drejer sig om, hvorvidt det ville være bedre at anvende 
den netop vedtagne skattelettelse på offentlige velfærdsydelser i stedet. Den 
Socialdemokratiske kampagne har i meget stort omfang fokuseret på, at valget netop står 
mellem skattelettelser eller bedre velfærd. Spørgsmålet er, om vælgerne forventer, at 
velfærden vil blive øget, såfremt Socialdemokraternes tanke om at trække skattelettelsen 
tilbage, bliver ført ud i livet. For at afdække dette spørgsmål har Catinét for CEPOS spurgt 
1.011 repræsentativt udvalgte danskere om deres holdning til dette spørgsmål1.  
 
Følgende spørgsmålsformulering blev anvendt. 
 

 
 
Nedenfor ses svarfordelingen på spørgsmålet.  
 
 Figur 1: Befolkningens holdning til forøgelse af velfærd 
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Forventer du en mærkbar forbedring af de offentlige velfærdsydelser,
hvis regeringens foreslåede skattelettelser trækkes tilbage.
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 Note: n = 1.011 
 
 

                                                 
1
 Interviewene er gennemført fra 7. til 9. november 

Forventer du en mærkbar forbedring af de offentlige velfærdsydelser, hvis regeringens 
foreslåede skattelettelser trækkes tilbage. 
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Resultaterne viser, at et flertal af danskerne ikke forventer nogen mærkbar forbedring såfremt 
skattelettelsen trækkes tilbage. I alt 55 pct. har denne holdning, mens godt og vel halvt så 
mange mener, at en tilbagetrækning vil have en mærkbar betydning for velfærden. Med andre 
ord ser det ud til, at danskerne ikke i særligt stort omfang har købt Socialdemokratiets 
synspunkt om, at man kan bytte skattelettelsen for mere velfærd.  
 

Opdeling på forskellige partier 

I nedenstående figur er resultaterne vist opdelt på parti. Som det fremgår, er der relativ stor 
skepsis på tværs af politisk tilhørsforhold, men der er dog et flertal af alle vælgere på 
venstrefløjen, som mener, at det vil betyde en forbedring af velfærden. Specielt de 
Socialdemokratiske vælgere ligger relativt højt. Skeptikerne har flertal i Venstre, de 
Konservative, Dansk Folkeparti, Ny alliance og de Radikale.    
 

Tabel 1: holdning til om tilbagetrækning af skattelettelser vil føre til mærkbar 
- bedring af velfærd, opdelt på parti 

 JA (%) NEJ (%) VED 
IKKE 
(%) 

TOTAL 
(%) 

Socialdemokratiet 56 33 12 100 
Det Radikale Venstre 31 57 12 100 
Det Konservative Folkeparti 24 69 7 100 
Socialistisk Folkeparti 44 43 14 100 
Dansk Folkeparti 19 63 18 100 
Venstre, Danmarks Liberale 
Parti 

17 68 15 100 

Ny Alliance 29 66 5 100 
Enhedslisten 27 65 8 100 
Andre svar 26 52 22 100 
Total 31 55 14 100 

 
 

Diskussion af spørgsmålet 

Spørgsmålet er, hvilke ræsonnementer der ligger bag svarene på disse spørgsmål. Da der 
spørges til en forbedring, efter bortfald af skattelettelsen, kan besvarelsen både repræsentere 
den holdning, at man ikke skal trække skattelettelsen tilbage, fordi der ikke er nogen synlig 
effekt op velfærden, samt den holdning, at det direkte er nødvendigt at hæve skatten, for at 
sikre en mærkbar forbedring af velfærden. Ingen af disse synspunkter vil dog være i harmoni 
med dét Socialdemokraterne går til valg på, nemlig at man ved at fastholde skattestop, men 
undlade skattelettelser, kan få en væsentlig forbedring af velfærden. 
 
Det er vanskeligt at afgøre i hvilket omfang holdningen til dette spørgsmål har stor betydning 
for hvorledes stemmerne bliver afgivet. Ganske vist er der flest på venstrefløjen, som mener, 
at det vil betyde en mærkbar forbedring af velfærden, og de der forventer at stemme på 
socialdemokraterne ligger også i top2. Man kan dog ikke se bort fra, at kausaliteten kan vende 
den anden vej, således at de personer, der af en anden årsag sympatisere med 
Socialdemokratiet erklære sig enig i spørgsmålet, fordi det har været så eksplicit en del af 
deres kampagne.       

                                                 
2
 Der er dog ikke signifikant forskel i forhold til de øvrige venstrefløjspartier 


