
Forskningsophold ved Berkeley efterår 2018

Danmark bliver traditionelt opfattet som et lige land. Her er der lille forskel på rig og fattig 
og velfærdsstaten bidrager til at alle har lige muligheder. Dette er en sandhed med 
modifikationer, og hvis man indstiller sigtet på andre ting end indkomst, er billedet ikke helt 
så klart. I Danmark er der for eksempel relativt stor ulighed i forventet levealder afhængig 
af din sociale status. 

Mit forskningsprojekt undersøger ulighed i sundhed i bred forstand. Hvad ’sundhed’ er, er 
ikke helt nemt at definere, men det kan oplagt måles med for eksempel dødelighed og 
antal hospitalsindlæggelser. Mine forskellige forskningsprojekter forsøger at angribe 
problemet fra forskellige, men komplementerende vinkler. En ting, som jeg undersøger, er 
i hvor høj grad børn arver deres forældres sundhedsstatus. Dette er relativt kompliceret at 
måle, men det er meget vigtigt for offentlige diskussioner om statens ansvar kontra 
individets ansvar. Et stort spørgsmål er, om folk fuldt informeret vælger en usund livsstil 
med dertilhørende sundhedsproblemer, eller om de på grund af deres familiebaggrund 
bliver uhjælpeligt fanget i en ond spiral. 

I et relateret projekt undersøger jeg i hvilken grad uddannelse, via for eksempel ændrede 
vaner eller højere indkomst, fører til sundere liv. Hvis det er tilfældet, kan man 
argumentere for at det offentlige har grund til at tilskynde unge, især fra mindre 
privilegerede baggrunde, til at få en uddannelse. Dels fordi et langt og sundt liv kan have 
en værdi i sig selv, men også fordi sygedagpenge og fravær på arbejdsmarkedet er en 
stor belastning for offentlige finanser i et velfærdssystem som det danske. 

Opholdet på Berkeley er en del af mit tre-årige ph.d.-forløb i Økonomi ved Aarhus 
Universitet. Formålet ved forskningsopholdet på Berkeley er at få kvalificeret input på mine 
foreløbige resultater. På Berkeley er der et stærkt forskningsmiljø inden for blandt andet 
sammenhængen mellem børn og forældres status.


