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 FAOS BERETNING 2014

FORORD Nyt forskningsprogram og ny beretning

FAOS indledte i 2014 et nyt femårigt forskningsprogram fordelt på fem forsknings-
områder. I tråd med det har vi valgt at skabe et nyt format for FAOS’ årsberetning. 
Det betyder et stærkere fokus på vigtige resultater og hovedbegivenheder i året, der 
gik, fremfor en detaljeret gennemgang af samtlige aktiviteter. Vi ønsker med den nye 
beretning at formidle FAOS’ resultater let og overskueligt. Derfor har vi blandt andet 
valgt at bruge korte tekster, flere billeder og grafikker, der beskriver antal downloads, 
besøg på hjemmesiden, mediehits og andre relevante benchmarks, der viser omfang og 
gennemslag af vores forskning.      

Forskningsprogrammet er hjørnestenen i FAOS’ virke. Derfor vil der også i denne 
beretning være en gennemgang af årets aktiviteter indenfor programmets fem forsk-
ningsområder. Der vil ikke være tale om en detaljeret gennemgang – kun særlige 
publikationer, tiltag og bevillinger vil blive nævnt. Udover dette og de omtalte ben-
chmarks indgår en række enkelthistorier om resultater og hændelser, som fik særlig 
betydning for os i 2014. 

Allerede her skal det nævnes, at det var særligt glædeligt, at det lykkedes to FAOS-
medarbejdere, Jens Arnholtz og Christian Lyhne Ibsen, at opnå postdoc-bevillinger 
fra Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og for Jens’ vedkommende tillige en 
eliteforskerbevilling oveni. Dette sikrer mulighed for ro og fordybelse for de enkelte 
medarbejdere i de kommende år og er samtidig en anerkendelse af FAOS-forskere, der 
kommer hele centeret til gode. Akademisk anerkendelse af FAOS ligger også bag, at vi 
i 2014 blev en del af et internationalt netværk med særligt fokus på ph.d.-studerende. 

Vedrørende formidlingen af FAOS’ forskning og optræden i medierne kan vi kon-
statere et forsat stort gennemslag, hvilket især kom til udtryk i forbindelse med større 
begivenheder som overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked, ligesom den 
forsatte debat om udenlandsk arbejdskraft også gav anledning til, at FAOS-forskere 
blev flittigt citeret i pressen.   

Som nævnt startede vi i 2014 på et nyt femårigt forskningsprogram. Den grundlæg-
gende finansiering af dette program er blevet sikret af bevillinger fra Industriens Ud-
dannelses- og Samarbejdsfond, Dansk Arbejdsgiverforening, LO, Dansk Erhverv, HK/
Privat, HK Handel, Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond og Beskæftigelses-
ministeriet. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for denne støtte. Også en 
tak til Københavns Universitet og Sociologisk Institut, der danner rammen om vores 
forskningscenter. 

Vi ser frem til et forsat godt samarbejde med alle nævnte parter.

København, oktober 2015

Søren Kaj Andersen            Mikkel Mailand
centerleder, lektor, ph.d.        forskningsleder, lektor, ph.d.
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Postdoc-bevillinger
Postdoc-bevillinger gives til 
yngre forskere med det formål 
at give de bedste betingelser 
for at levere markante forsk-
ningsresultater på et højt 
internationalt niveau.
Postdoc-bevillinger tildeles 
udelukkende ansøgere, der har 
opnået en ph.d.-grad. 

kilde: ufm.dk
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Hvorfor kan EU pludselig blande sig i de enkelte  
landes lønniveau? 
Mange EU-lande har de seneste år oplevet at få anbefalinger og henstillinger fra 
Bruxelles, om hvordan de skal behandle løn og lønregulering. Det er en udvikling, 
der rejser spørgsmål, fordi løn traditionelt har været et nationalt anliggende, og noget 
som EU absolut ikke skulle røre ved. 

Jens Arnholtz ønsker med sit postdoc-projekt at undersøge EU’s involvering i regule-
ringen af de nationale lønniveauer. 

I EU-traktaten står der udtrykkeligt, at unionen ikke må blande sig i medlemslan-
denes fastsættelse og regulering af løn. Men i kølvandet på gældskrisen har EU med 
den såkaldte Six Pack og Europlus-pagt fået udvidet sine beføjelser på dette område. 
Det betyder, at der i stigende grad kan blive stillet krav til det enkelte lands lønniveau, 
hvis EU skønner, at det pågældende lands lønomkostninger er for høje. Det centrale 
spørgsmål er derfor, hvordan det er gået til, at EU i stigende grad har fået mulighed 
for at blande sig i spørgsmål om løn og lønregulering hos medlemslandene? 

For at forstå denne udvikling sætter Jens Arnholtz’ projekt fokus på, hvilken rolle 
specifikke nøglepersoner – også kaldet kompetente sociale aktører – har spillet i for-
andringsprocessen. 

Projektet er planlagt til at begynde i 2016.  

Hvorfor er arbejdsgivere med i en arbejdsgiverforening? 
Gennem de seneste tre årtier er opbakningen til arbejdsgiverforeninger faldet betyde-
ligt i Vesteuropa. Organiseringen blandt danske arbejdsgivere er stabil, men betyder 
det, at den europæiske tendens ikke rammer os? Spørgsmålet er vigtigt, fordi arbejds-
giverorganisationerne er en vigtig hjørnesten i den danske model. Svækkes de, svæk-
kes modellen.

Christian Lyhne Ibsen ønsker med sit postdoc-projekt at undersøge, hvorfor arbejds-
givere vælger at være med i en arbejdsgiverforening. 

Arbejdsgiverforeninger har haft afgørende betydning for den kollektive regulering af 
arbejdsmarkedet i de Vesteuropæiske lande  i det 20. århundrede. 

Projektets hovedtese er, at arbejdsgivere konstant overvejer, hvordan deres medlem-
skab kan styrke deres konkurrenceevne, og at disse overvejelser er med til at påvirke 
indholdet af medlemsskabet. Denne tese efterprøves hos svenske og danske arbejdsgi-
vere i forskellige brancher i den private sektor. 
Projektet blev sat i gang 1. juni 2015.  

Jens Arnholtz.

Christian Lyhne Ibsen.

To postdoc-bevillinger til FAOS 

I 2014 blev Jens Arnholtz og Christian Lyhne Ibsen fra FAOS  
tildelt hver en postdoc-bevilling, på godt to millioner kroner.  
Pengene skal bruges til at kaste nyt lys over EU’s stigende invol-
vering i medlemslandenes regulering af løn og arbejdsgivernes 
incitament til at være med i en arbejdsgiverforening.
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Prestigefyldt bevilling  
til FAOS-forsker
Jens Arnholtz fra FAOS modtog i 2014 den fornemme Sapere 
Aude-bevilling. Det giver mulighed for at have endnu større  
ambitioner for fremtiden, siger han.

   
Et prestigefyldt skulderklap på godt en halv million kroner giver rygvind til FAOS-
forsker Jens Arnholtz. I 2014 var han blandt de få udvalgte, der modtog Det Frie 
Forskningsråds Sapere Aude forskertalent-bevilling. Det er en stor anerkendelse, der, 
som Jens Arnholtz selv udtrykker det, giver mulighed for at have endnu større ambi-
tioner for fremtiden. 

Blandt andet kan bevillingen være med til at styrke Jens Arnholtz internationale 
netværk.

”Jeg får lejlighed til at komme i dialog med internationale topforskere indenfor mit 
felt og skabe fremtidige samarbejdsrelationer,” siger Jens Arnholtz.

Der hvor der kan opstå nye samarbejdsrelationer er ved et forestående forskersemi-
nar, som en del af pengene skal bruges til. Her vil FAOS samle forskere fra hele verden 
i København. Og så kan Jens Arnholtz se frem til et firemåneders ophold på Centre 
européen de sociologie et de science politique i Paris, hvor der sidder flere topnavne 
inden for Jens´ forskningsfelt. 

Sapere Aude-forskningstalentbevilling uddeles årligt til cirka 40 unge forskertalenter 
på tværs af alle forskningsområder på danske universiteter. 

Om Sapere Aude- 
bevilling
Sapere Aude-bevillinger 
uddeles af Det Frie Forsk-
ningsråd med det formål 
at bringe dansk forskning 
endnu højere op i den 
internationale elite.

Der findes tre bevillinger, 
hvoraf forskningstalentbe-
villingen er den ene. 

Den gives udelukkende 
til forskere, der forinden 
har modtaget Det Frie 
Forskningsråds postdoc-
stipendium. 

kilde: ufm.dk

Om Jens Arnholtz 
Alder: 38 år 
Adjunkt, Ph.d.

Jens Arnholtz forsker i, hvordan det europæiske 
arbejdsmarked skabes. Han fokuserer således 
både på europæisk arbejdsmigration og EU re-
gulering på arbejdsmarkedsområdet. I øjeblik-
ket fokuser han på udstationerede arbejdsta-
gere i den danske bygge- og anlægsbranche. 

Hans forskning har tidligere handlet om den 
politiske og juridiske regulering af udstatio-
nering på EU niveau, men i de kommende år 
vil Jens’ forskning handle om EU’s stigende 
involvering i og regulering af lønfastsættelse 
under den nye økonomiske styringsstruktur på 
EU-niveau.

Jens Arnholtz har været ansat ved FAOS siden 
2006
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FAOS med i eksklusivt netværk
FAOS kom i 2014 med i eksklusivt, internationalt ph.d. 
-netværk. En klar blåstempling, lyder det fra centerleder  
Søren Kaj Andersen.

I 2014 blev FAOS optaget i et af de mest prestigefyldte, internationale ph.d.-netværk 
indenfor arbejdsmarkedsforskning.

”Det er en klar blåstempling af vores arbejde, og vi er meget tilfredse med at være 
kommet med”, siger Søren Kaj Andersen, centerleder ved FAOS.

Netværket rummer nogle af de mest betydningsfulde universiteter og forskningsen-
heder indenfor forskning i kollektive forhandlinger og organisationsudvikling. FAOS 
har i flere år arbejdet for at komme med i netværket, der har det som et erklæret mål 
at være for en nøje udvalgt og begrænset skare. 

Ph.d.-ere bliver udfordret 
Grundtanken med netværket er, at ph.d.-studerende ved et årligt seminar præsenterer 
deres resultater for de internationale forskerkolleger. Det indbefatter blandt andet 
kritik og gode råd fra seniorforskere i netværket. Det giver de yngre ph.d’ere mulig-
hed for at blive udfordret af ældre, garvede kolleger og diskutere deres forskning med 
nogle af de ypperste kapaciteter indenfor feltet. ”Det er vigtigt både for at sikre kvali-
teten i de ph.d.-studerendes arbejde, og i den vejledning som vi mere erfarne forskere 
tilbyder,” siger Søren Kaj Andersen.  

Netværket giver samtidig unge forskere rig mulighed for at knytte kontakter til for-
skerkolleger i vigtige forskningsmiljøer i Europa og USA. Netværket kan således også 
være med til at bane vejen for et udlandsophold, eller tiltrække udenlandske ph.d.-
studerende til FAOS, som da vi i foråret 2014 havde fornøjelsen af at have gæstefor-
sker, ph.d.-studerende Anna Mori fra Universitet i Milano på besøg. Overordnet skal 
deltagelsen i dette netværk ses som udtryk for FAOS’ ambitioner om at styrke sine 
internationale relationer. Det handler her også om, at seniorforskere mødes regelmæs-
sigt, samarbejder om tværnationale projekter, søger fælles finansiering samt publicerer 
internationalt i fællesskab. 

FAOS skal være vært 
ved det årlige  
netværksmøde  
i 2016

Netværket består af:

Industrial�RelationsResearch�Unit,�Warwick Business 
School, University of Warwick, UK.

Amsterdam�Institute�for�Advanced�labour�Studies 
(AIAS), University of Amsterdam, The Netherlands. 

Institute�of�Labour�Economics�and�Industrial�Socio-
logy (LEST), Aix-Marseille Université, France. 

Doctoral�School�of�Political�Science,�Public�Policy,�
and�International�Relations, Central European Unive-
sity (CEU), Hungary. 

Employment�Relations�and�Organisational�Behaviour 
(EROB) (Department of Management), the London 
School of Economics and Political Science (LSE), UK. 

Institute�for�Labour�Law�and�Industrial�Relations�
in�the�European�Union (IAAEU), University of Trier, 
Germany. 

Department�of�Social�and�Political�Sciences,  
University of Milan, Italy. 

Department�of�Labor�Relations, Law, and History,  
Cornell University, USA. 

Forskningscenter�for�Arbejdsmarkeds-�og�Orga-
nisationsstudier,�FAOS,�Department�of�Sociology, 
University of Copenhagen, DK. 
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Atter stor tilslutning til FAOS’  
sommeruniversitet
FAOS var i 2014 for anden gang en del af KU’s sommeruniversitet. 
I en uge diskuterede 28 deltagere ivrigt den danske model og blev 
klogere på de udfordringer og muligheder modellen står overfor.

Der blev diskuteret, stillet spørgsmål og grinet, da FAOS i august inviterede til en uges 
vidensmaraton om den danske model. FAOS-forskere Anna Ilsøe og Steen E. Navr-
bjerg havde kridtet banen op og stod klar med den nyeste viden ledsaget af relevante 
cases. Deltagerne lod til gengæld nysgerrighed, undren og spørgsmål få frit løb ugen 
igennem og blev dermed fyldt op af ny og brugbar viden.  

”Jeg kendte til grundteorierne og praksis omkring den danske model, og nu har jeg 
fået min viden ført up to date,” sagde Bo Sandberg, der er cheføkonom i Dansk Byg-
geri, efterfølgende til arrangørerne.  
 
Deltagerne var en god blanding af folk fra både lønmodtager- og arbejdsgiverorgani-
sationer. Udover en gennemgang af hjørnestenene i den danske model blev deltagerne 
præsenteret for forskellige cases blandt andet om det vanskelige forløb op til overens-
komstforhandlingerne i 2013, de kuldsejlede trepartsforhandlinger i 2012 og danske 
virksomheders brug af øst-og centraleuropæisk arbejdskraft. 

”Formålet med kurset var, at deltagerne skulle opnå en dybere forståelse af model-
lens kerneelementer og deres status anno 2014,” siger Anna Ilsøe. 

Ud fra deltagernes tilbagemeldinger kom FAOS et pænt stykke over målstregen. 
”Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra kursisterne, hvilket gør, at vi 

naturligvis udbyder kurset igen i 2015,” siger Anna Ilsøe. 

Kurset�Den danske  
model – under udvikling 
eller afvikling løber�over�
en�uge�i�august

Kurset er skræddersyet til 
ansatte i fagforeninger, 
arbejdsgiverforeninger, 
ministerier og styrelser eller 
andre fagprofessionelle 
med praktisk erfaring fra 
arbejdsmarkedsområdet 

Undervisningen veksler 
mellem forelæsning, grup-
pearbejde og diskussion

Kurset er tilrettelagt af 
FAOS-forskerne Anna Ilsøe 
og Steen E. Navrbjerg, der 
også, i samarbejde med de 
øvrige FAOS-forskere, står 
for undervisningen

Kurset var en del af Copen-
hagen Summer University 
2014 på Københavns Uni-
versitet og var et af de mest 
populære kurser, der blev 
udbudt sidste år. 
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EU udvider rapportering om  
arbejdsmarkedet
I 2014 oprettede EU et nyt samlet observatorie, EurWORK,  
der skal følge det europæiske arbejdsmarkeds udvikling. FAOS  
er Danmarks bidragsyder til forskningen. 

På det årlige netværksmøde hos The European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions, Eurofound, i marts 2014 blev det besluttet at 
fusionere de to observatorier European Industrial Relations Observatory, EIRO –og 
European Working Conditions Observatory, EWCO. 

Tanken bag det nye observatorie EurWORK er at levere en bredere vifte af infor-
mation end tidligere. Det betyder, at der i dag også bliver formidlet om arbejdsmar-
keds- og socialpolitik og om forhold som tidligere lå mest under Eurofounds ’Living 
Conditions’. 

Nye former for analyser, rapporter og artikler er også blevet introduceret. Blandt 
andet kommer der nu en kvartalsrapport, hvor de nationale centrer følger op på 
begivenheder, tiltag og forskning indenfor forskellige fastlagte områder af arbejdsmar-
kedet. Her har overenskomstforhandlinger stadig en central plads. 

Vigtig  viden
Siden oprettelsen af EIRO i 1997 har det været det største og mest benyttede netværk 
under Eurofound. I 1997 var EIRO det eneste observatorium af sin art i Europa, og 
netværket blev fra starten en stor succes. Nationale centre i de daværende 15 EU-
lande plus Norge rapporterede månedligt om centrale emner som overenskomstfor-
handlinger, udvikling i løn og arbejdstid, samarbejdet på virksomhederne og relatio-
nerne mellem arbejdsmarkedets parter. I dag bidrager alle 28 EU-lande plus Norge 
til arbejdet med at følge udviklingen. FAOS har leveret nationale data til EIRO siden 
1997 og siden 2003 også til European Restructuring Monitore, ERM. 

EurWORK
EurWORK er et af flere observatorier under 
Eurofond – en organisation under EU der siden 
1975 har haft til opgave at bidrage med forsk-
ning og tiltag til bedre livs- og arbejdsvilkår 
indenfor EU. 

EurWORK har base i Dublin, Irland.

FAOS har leveret forskning om det danske 
arbejdsmarked herunder overenskomstfor-
handlinger til EurWORKS forgænger EIRO 
siden 1997. 
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FAOS blandt mest populære  
EU-rapporter

FAOS leverer løbende forskning til Den Europæiske Fagbevægelses Forskningsinstitut 
i Bruxelles, ETUI, og i 2014 figurerede en af vores rapporter blandt de mest populære 
ETUI- rapporter set ud fra antal downloads. Dermed beviser FAOS, at vi kan gøre 
vores forskning gældende på europæisk plan.  

I alt blev rapporten Nordic labour market models in open markets downloaded  443 
og indtog dermed tredjepladsen over de mest populære rapporter fra ETUI godt 100 
downloads fra førstepladsen.

Bag rapporten står Søren Kaj Andersen og Christian Lyhne Ibsen fra FAOS og Jon 
Erik Dølvik fra vores norske pendant FAFO. 

Rapporten er en del af NordMod-projekt, som er et fælles nordisk forskningspro-
jekt, der bredt analyserer udfordringer og perspektiver for de nordiske velfærdssam-
fund frem mod år 2030. Projektet er finansieret af SAMAK, en samarbejdsorganisa-
tion for LO-fagbevægelserne og Socialdemokratierne i Norden.

European
Trade Union Institute 

Bd du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
Belgium

Tel.: +32 (0)2 224 04 70
Fax: +32 (0)2 224 05 02
etui@etui.org
www.etui.org

D/2014/10.574/21
ISBN: 978-2-87452-324-3

.....................................................................................................................................

Nordic labour market 
models in open markets
—
Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik and Christian Lyhne Ibsen

.....................................................................................................................................
Report 132
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Udsnit af mest downloadede FAOS-rapporter i 2014

Consensus or coercion - Collective bargaining coordination  
and third party intervention
Forfatter: Christian Lyhne Ibsen
Ph.d.-afhandling

De nordiske aftalemodeller i åbne markeder -  
udfordringer og perspektiver
Forfatter: Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik  
& Christian Lyhne Ibsen
NordMod-projekt

Folkeskolelærernes arbejdstidsregler
Forfatter: Nana Wesley Hansen
Faktaark

Trade unions and precarious work 
Forfatter: Mikkel Mailand & Trine P. Larsen
Forskningsrapport til BASORI-projekt

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft
Forfatter: Søren Kaj Andersen & Jonas Felbo-Kolding
Forskningsrapport





FAOS I MEDIERNE
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”Vores undersøgelse  
viste, at der indenfor 
landbruget var lønninger 
helt ned under 80 kr. 
i timen. Det vil mange 
polakker ikke acceptere, 
men det vil rumænerne, 
som kommer fra et  
markant fattigere land.”

Søren Kaj Andersen i Berlingske 
12. februar 2014

”På industriens om-
råde gælder det for 
eksempel, at hvis 
man kan blive enige 
om arbejdstiden 
lokalt, så kan man se 
bort fra hele kapit-
let om arbejdstid i 
industriens overens-
komst.”

Anna Ilsøe til Ugebrevet A4  
10. marts 2014

”Det er ikke jubellønstigninger, men 
det ser ud til reallønsfremgang, uden 
at konkurrenceevnen bliver sat over 
styr, hvilket er vigtigt både for ar-
bejdsgivere og lønmodtagere. Det er 
udtryk for, at overenskomstforhand-
lingernes signal blev fulgt, men det 
er stadig bedre end resultaterne fra 
2010 go 2012.”

Christian Lyhne Ibsen i Jyllandsposten  
15. september 2014

4 INFORMATION TORSDAG 20. MARTS 2014

BAGGRUND Overenskomst 2014

Ikke engang Bjarne Corydon tør gribe ind i en 
konfl ikt som drejer sig om social dumping, lyder 
det fra kritiker af overenskomstforslaget

Af Kim Kristensen

K ritikerne af forslaget til den 
nye overenskomst gør nu 
kampen mod social dumping 

til kardinalpunktet i en kampagne 
for få et nej ved den kommende ur-
afstemning.

»Nogle gang er man nødt til at sige: 
Hvis arbejdsgiverne ikke vil være 
med til at sikre kampen mod social 
dumping, så tager vi den derfra og 
går til forligsmanden. Så er der nogle 
som hævder, at vi risikerer noget af 
lønnen. Men hvad hjælper den, hvis 
vi ikke har arbejde,« siger Claus We-
stergreen formand for Bygge-, Jord- 
og Miljøarbejdernes Fagforening i 
København, som onsdag tog initiativ 
til en nej-kampagne.

Da LO og DA mandag blev eni-
ge om forslaget til overenskomst-
aftalerne for 500.ooo privatansatte 
lønmodtagere var der ellers smil på 
begge sider af forhandlingsbordet. 
Arbejdsgiverne får en treårig aftale, 
som DA’s direktør, Jørn Neergaard
Larsen, beskriver som »fornuftig øko-
nomisk«. Og arbejdstagerne får højere 
mindsteløn, øget tryghed for dem, 
der mister deres job, og en forstær-
ket indsats mod netop social dum-
ping – eller hvad LO’s formand,  Ha-
rald Børsting, foretrækker  at kalde 
»udenlandsk arbejdskraft«. 

Ifølge Claus Westergreen og de 
andre kritikere gøres der dog ikke 
nok. Samtidig vil en højere mindste-
løn også modvirke social dumping.

»Vi forventer jo, at der kommer 
gang i økonomien særligt inden for 
byggeriet. Og når folk kommer i ar-
bejde, plejer det at give et lønløft. Så 
ved jeg godt, at det er dem, der ar-
bejder på akkord, som vil få mest ud 
af det. Men der er også rigtig mange 
udenlandske arbejdere, og hvis de 
skal have noget, og vi skal bekæm-
pe den sociale dumping, så skulle 
mindstelønnen være blevet hævet 
meget mere. Nu kan man frygte, at 
når der kommer gang i byggeriet, så 
bliver det uden ret mange danskere,« 
siger Claus Westergreen.  

3F i Aalborg var de første til at 
anbefale et nej til overenskomst-
aftalen, med henvisning til at den 
ikke er god nok for de såkaldte vi-
karansatte, og senest har blandt an-
det Malerforbundet også anbefalet 
medlemmerne at stemme nej, fordi 
der »mangler et eff ektivt værn mod 
social dumping i malerbranchen«.

Formanden for 3F’s afdeling i Fre-
deriksborg, Tue Tortzen, erkender, at 
overenskomstaftalen er et fremskridt. 
Men lokaformanden mener, at »vi 
tripper rundt om den varme grød«:

»Hvis man har en overenskomst 
med 3F, så hæfter man også for, hvad 
alle mulige underentreprenører, man 
får til at lave arbejdet, eventuelt kom-
mer til at skylde medarbejderne – 
altså et kædeansvar. Vi får under-
gravet den danske model, så vi har 
brug for at få en løsning. Og taktisk 
set kan vi ikke fi nde et bedre poli-
tisk tidspunkt at tage en konfl ikt på. 
Ikke engang Bjarne Corydon tør gribe 
ind i en konfl ikt, som drejer sig om 
social dumping.«

Et dansk nybrud
Næstformand i Byggegruppen i 3F, 
Palle Bisgaard, kalder aftalen den 
bedste opnåelige og henviser til, at 
netop inden for byggebranchen er 
der enighed om et såkaldt protokollat 
om »udenlandsk arbejdskraft«. Det 
skal blandt andet forhindre, at »en 
selskabsretlig eller kontraktmæssig 
konstruktion er lavet for at omgå de 
overenskomstmæssige forpligtelser«.

»Vi får mulighed for at ansvarlig-
gøre hovedentreprenørerne, som står 
bag social dumping. Nu kan en un-
derentreprenør blive dømt for over-
enskomstbruddet og hovedentre-
prenøren for i virkeligheden at stå 
bag dette. Det er et nybrud i dansk 
overenskomsthistorie, selv om det 
selvfølgelig i dag er svært 100 procent 
sikkert at sige, hvad det konkret vil 
føre til,« siger Palle Bisgaard.

Afstemningsreglerne gør det dog 
mere end svært for kritikerne at få 
forkastet forslaget til en ny overens-
komst. For at mæglingsskitsen skal 
falde, skal ikke blot et fl ertal stemme 
nej. Stemmeprocenten i urafstem-
ningen skal være over 40 procent. 
Og i 2012  var det kun 29,3 procent 
af de stemmeberettigede der fandt 
det umagen værd.

Alternativet er at få 25 procent af 
samtlige stemmeberettigede til at 
stemme nej, hvilket imidlertid løber 
ind i det samme problem. 

Arbejdsmarkedsforskere tvivler 
på, at nogen af delene vil lykkes for 
kritikerne.

»Der vil ikke bare være et ja-fl ertal 
i samtlige af de store forbund – både 
3F, HK og Metal – men hele vejen 
rundt og også blandt service, bygge 
og anlæg og fremstilling. Tidligere 
havde 3F, da det hed SiD, en tradi-
tion for at stemme nej – uanset hvor 
godt resultatet var blevet. Men de er 
vendt på en tallerken,« siger Flem-
ming Ibsen fra Aalborg Universitet.

Senest det skete var i 1998, efter 
at overenskomstaftalen det år ikke 
– som håbet – tog hul på den sjette 
ferieuge. 

Christian Lyhne Ibsen fra Køben-
havns Universitet vil dog ikke ude-

lukke, at det kan ske igen: »Der kan 
jo komme en mobilisering og nogle 
nej-kampagner i lokalafdelingerne, 
som gør det svært at få det stemt 
hjem. Omvendt er det lang tid si-
den, at vi har haft en storkonfl ikt og 
sidst var det på et fælles emne: Den 
sjette ferieuge. I dag er der selvføl-
gelig nogen utilfredshed rundt om-
kring, men det er svært at se emnet, 
som kan samle den op og mobilisere 
medlemmerne«.

 kik@information.dk

Kamp mod social dumping, 
skal sikre nej til lønaftale

Mæglingsskitsen
Hovedpunkterne i mæglings-
skitsen som 500.000 privat-
ansatte lønmodtagere nu skal 
stemme om:
• Overenskomstens mindste-
betaling forhøjes tre gange over de 
kommende tre år år med kroner 
1,50, kroner 1,65 og kroner 1,80 i 
timen.
• Der bliver sat fl ere penge ind 
på din SH-konto. Fra den 1. marts 
2014 stiger beløbet med 0,3 
procent, og over de kommende 
to år stiger den med 0,4 og 0,3 
procent, så den samlede stigning 
bliver 1,0 procent. Pengene kan 
bruges til at holde fri, til pension, 
seniorordning eller udbetalt.
• Hvis du bliver fyret, kan du få to 

timers frihed til at få rådgivning i 
din fagforening.
• Det ekstra pensionsbidrag 
under de 14 ugers barselsorlov 
forhøjes fra 10,50 kroner i timen 
til 12,75 kroner i timen fra den 1. juli 
2014.
• Forældreorloven med løn 
udvides med 2 x 1 uge fordelt med 
en uge til hver af forældrene, så 
de sammenlagt har 13 uger med 
betaling. Betalingen sættes op 
med 5 kroner til 140 kroner pr. 
time. 
• Tillidsrepræsentanten skal have 
besked om, hvad arbejdsgiveren 
oplyser til et vikarbureau om 
lokalaftaler og kutymer, så det 
sikres, at vikarer kommer ind på 
ordentlige vilkår.

FAKTA
Bygge-, Jord- og 
Miljøarbejdernes Fagforening 
frygter, at når der kommer 
gang i byggeriet igen, så bliver 
det uden ret mange danskere 
på grund af social dumping.
Foto: Kasper Palsnov/Scanpix
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Noter

EU-borgere 
tager sygedag-
penge med
til udlandet

 ■ Det er ikke kun ydelser som 
børnecheck og dagpenge, som 
EU-borgere kan tage med til an-
dre EU-lande. Også sygedagpenge 
kan i henhold til EU’s regler eks-
porteres, og det sker i hundredvis 
af tilfælde hvert år, viser en opgø-
relse fra Beskæftigelsesministeriet.

Fra 2008 til 2012 er der hvert år 
blevet udbetalt i omegnen af 400 
millioner kroner i sygedagpenge 
til EU-borgere, viser tallene.

Langt de fl este modtagere bliver 
boende i Danmark, mens de mod-
tager ydelsen, men ifølge opgørel-
sen modtog over 300 EU-borgere 
sygedagpenge i 2012 uden at have 
bopæl i Danmark. Samtidig skal 
opfølgningen på de syges tilstand 
som hovedregel ske i det land, de 
opholder sig i og altså ikke i Dan-
mark.

»Der kan generelt ikke stilles 
krav om, at den sygemeldte kom-
mer til Danmark i forbindelse med 
opfølgning, eller at den sygemeldte 
bliver i landet i hele sygeperioden,« 
skriver Beskæftigelsesministeriet i 
et resumé af reglerne på området.

Og hvis danske myndigheder 
insisterer på at få den sygemeldte 
til samtale, vil det være et brud på 
EU-retten, hvis kommunen ikke 
betaler rejsen frem og tilbage, fast-
slås det. Det får Dansk Folkeparti 
til at ryste på hovedet:

»Hver dag har sin groteske hi-
storie omkring de regler, der øjen-
synligt gælder, siger partiformand 
Kristian Thulesen Dahl. »En ting 
er, at det i sig selv er forkert, at 
man med en kortvarig indsats på 
niveau med et fritidsjob kan blive 
berettiget til sygedagpenge i Dan-
mark. Men det er yderligere skørt, 
at man ikke reelt kan udføre en 
kontrol med de folk, der modtager 
pengene,« siger han. 

 Ritzau

Revisorer 
kritiserer 
minstres 
DSB-håndtering

 ■ Statsrevisorerne kritiserer i en 
ny beretning, at skiftende trans-
portministre mellem 2007 og 2010 
ikke handlede, selvom de var klar 
over DSB’s økonomiske problemer 
i denne periode. Det var en af de 
ministerposter, som statsmini-
ster Anders Fogh Rasmussen (V) 
skiftede meget ud på. Mellem 2007 
og 2010 blev posten bestridt af De 
Konservatives Flemming Hansen, 
Jakob Axel Nielsen, Carina Chri-
stiansen samt partiets nuværen-
de formand, Lars Barfoed. Dertil 
kommer Venstre-manden Hans 
Christian Schmidt.

Revisorerne noterer samtidig, at 
ministeriet og DSB i begyndelsen 
af 2011 i stigende grad tog initiativ 
til at løse problemerne. Og at den 
negative udvikling i DSB’s regn-
skabsresultater efterfølgende er 
stoppet. Ritzau

30 børn kan 
søge om familie-
sammenføring

 ■ Et fl ertal i Folketinget er enige 
om en lovændring, så gymnasieele-
ven Songül Yüksel og andre børn 
kan søge om familiesammenføring 
efter nye og mere lempelige reg-
ler, selvom de opholder sig ulov-

ligt i Danmark. Flertallet består af 
regeringen, SF, Enhedslisten og 
Konservative. Dansk Folkeparti 
meldte sig allerede tidligt ud af 
forhandlingerne, mens Venstre og 
Liberal Alliance ikke kunne fi nde 
fælles fodslag med de øvrige i de 
afsluttende forhandlinger. Sagen 
begyndte i februar, hvor det kom 
frem, at 19-årige Songül Yüksel står 
til at blive smidt ud af Danmark, 
selvom hun ikke har kontakt til 
sin mor og bedstemor i Tyrkiet.

Ligesom cirka 30 andre kan hun 
ikke søge om familiesammenfø-
ring, fordi hun allerede har fået 
afslag og altså er blevet ulovligt i 
Danmark. Siden afslaget er der dog 
blevet indført mere lempelige reg-
ler, som bestemmer, at børn ikke 
skal sendes tilbage til en forælder, 
de ikke har kontakt med.
 Ritzau

Information nu 
og i fremtiden

Mød Informations direktør Mette Davidsen-
Nielsen og chefredaktør Christian Jensen 
til oplæg og debat om Information i dag og 
perspektiver for fremtiden

Hør om nogle af de store historier og projekter, 
som huset har arbejdet sammen om i 2013 og få et 
indblik i, hvilken retning Information vil gå i 2014. 

23. marts kl. 11.00 i Informations kantine.

Kl. 10.00 samme dag holder Informations Venner 
generalforsamling samme sted.

100 kr. for medlemmer af Informations Venner
135 kr. for ikke-medlemmer.

Prisen er inklusiv kaffe og godt brød.

Læs mere og køb billet på ishop.information.dk 

Seeland Field 17"
Gummistøvle med mud
master sål. Str. 36-50. 
Seeland Countrylife 10"
Kort gummistøvle til
Damer. Str. 36-41. 

Ocean regntøj
Jakke og buks. Vind- og
vandtæt samt åndbar.
Farve: Sort, rød, grøn
el. blå. Str. XS-XXXXXL. 

Før 1199,- Nu: 899,-

JoF.dk

Hunters House.dk
H.C.Ørstedsvej 7 -1879 Frb.  33 222 333

Jagt og Fiskerimagasinet.dk
Nr. Voldgade 8, 1358 Kbh. 3333 7777

SAMFUND

 ■ Ifølge arbejdsmarkedsforskere er 
overenskomstforhandlingerne fore-
gået lige efter bogen: Udramatisk.

Hverken arbejdsgivere eller ar-
bejdstagere var nemlig interessere-
de i en konfl ikt på et tidspunk, hvor 
det økonomiske opsving stadig er 
svag, forklarer Flemming Ibsen fra 
Aalborg Universitet. Da først DI og 
CO-industri den 9. februar blev enige 
om en ny tre-årig overenskomst, var 
rammerne lagt. 

»Det har været udramatisk, og for-
ligene er da også kommet hurtige, 
hvilket tyder på, at man på forhånd 
var enige om, hvad det skulle lande 
på i industrien. Man var godt forbe-
redt og havde en fælles dagsorden: 
Konkurrenceevnen og arbejdsplad-
serne skulle bevares. Hvilket krævede 
lave omkostninger – dog med en vis 

sandsynlighed for, at reallønnen for 
første gang i lang tid kan stige. Det 
er trods alt en lille sejr for fagbevæ-
gelsen. Den kan glæde sig over, at 
infl ationen er så lav, at selv lønstig-
ninger på 1,8 pct. kan give en realløns-
forbedring,« siger Flemming Ibsen.

Kollega på Københavns Universi-
tet, Christian Lyhne Ibsen, henviser 
til, at lønnen i høj grad aftales ude på 
virksomhederne, så der var aldrig tale 
om, at forhandlerne skulle kæmpe 
for kæmpe reallønsstigninger:

»Men historien har i år alligevel 
været, at det går lidt bedre ude på 
arbejdspladserne, og ledigheden er 
faldet. Så lønmodtagerne forventede 
lidt mere end sidst – og det har de 
også fået. Til gengæld er de gået med 
til en lidt længere aftale«.
 kik

Derfor udeblev dramaet
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39% af landets anbragte unge dumper
folkeskolens afgangsprøve i matematik. 10% af de ikke-anbragte unge dumper

folkeskolens afgangsprøve i matematik.

I dag kl. 12.30 løfter Forligsinstitutio-
nen sløret for, om dette års overens-
komstforhandlinger på LO/DA-områ-

det ender i storkonflikt eller fredelig for-
nyelse af overenskomsterne. I den sam-
menhæng melder spørgsmålet sig: Hvor-
når får vi (igen) storkonflikt? Mange for-
handlere og kommentatorer er op til of-
fentliggørelsen blevet spurgt til konflikt-
risikoen, som om der var en særlig syste-
matik bag storkonflikterne på det private
arbejdsmarked. Sejlivede forestillinger
om storkonflikter er der mange af, og lad
det være sagt med det samme: Ingen af
forestillingerne ser ud til at ramme plet.

En forestilling tilsiger, at storkonflikter

kommer afhængigt af økonomien. Nogle
mener således, at lønmodtagerne vil
skrue forventningerne op, når arbejds-
løsheden falder og virksomhedernes ind-
tjening stiger, fordi lønmodtagerne vil
kræve mere, end arbejdsgiverne er villige
til at give. Andre mener, at logikken er
omvendt; det er, når arbejdsløsheden er
høj, at forhandlingerne mellem parterne
sander til, fordi den økonomiske kage er
for lille. Endelig er der en forestilling om
betydningen af regeringsfarven. Her stik-
ker forestillingerne også i begge retnin-
ger, afhængigt af om man tror, at stor-
konflikter typisk sker under socialdemo-
kratiske eller borgerlige regeringer.

12 GANGE ud af 30 siden 1930’erne er par-
terne ikke blevet enige. 7 gange er det
endt i konflikt med arbejdsnedlæggelse –
5 gange er det endt med et politisk ind-
greb før arbejdsnedlæggelse. En ny analy-
se fra Faos viser, at der stort set ingen sy-
stematik er i, hvornår overenskomstrun-
derne ender i storkonflikt. Hverken rege-
ringsfarven, højt ledighedsniveau, fald i
ledigheden eller høj inflation fører syste-
matisk til storkonflikt med arbejdsned-
læggelser. Det samme kan siges om rege-
ringsindgreb, hvor det aldrig kom til
konflikt med arbejdsnedlæggelser. Dog

ser det ud til, at kombinationen af social-
demokratisk regering, højt ledighedsni-
veau, fald i ledigheden og en høj inflation
får politikerne til at gribe ind før konflikt
– dette er i hvert fald sket i 1937 og 1979 og
uden undtagelse. På samme måde kan
man sige, at kombinationen af socialde-
mokratisk regering, høj ledighed og høj
inflation i tre omgange og uden undta-
gelse har betydet, at parterne ikke kunne
blive enige, og at der enten kom konflikt
(i 1981) eller indgreb (i 1975 og 1977).

Når der foreligger et mæglingsforslag –
som det, forligsmanden fremsatte 21.
marts i år – viser historikken, at det fak-

tisk kun er sket to gange, at et mæglings-
forslag er blevet forkastet af lønmodta-
gerne; tilbage i 1956 og senest i 1998, da
gærkrisen opstod på spørgsmålet om
den sjette ferieuge. De allerfleste konflik-
ter i efterkrigstiden er således opstået,
fordi parterne ikke kunne blive enige og
det aldrig kom til en urafstemning
blandt lønmodtagerne om mæglingsfor-
slaget. Dette kunne tyde på opbakning til
forhandlerne fra fagforbundene ved da-
gens afstemningsresultat.

Men den gennemgående positive op-
bakning fra medlemmerne dækker over
en lav stemmeprocent. Figuren viser, at

urafstemningen de seneste 25 år har væ-
ret i en slags krise, da stemmeprocenten
kun to gange er kommet over 40 procent
(i 1998 og 2000). 40-procents grænsen er
vigtig. Kommer stemmeprocenten un-
der, skal 25 procent af de stemmeberetti-
gede stemme nej for at forkaste mæg-
lingsforslaget. I 2012 var stemmeprocen-
ten blot på 29,3, hvilket vil sige, at næsten
samtlige stemmer skulle have været nej-
stemmer for overhovedet at kunne forka-
ste mæglingsforslaget.

DEN LAVE stemmeprocent er dårlig for
medlemsdemokratiet, og de mange sofa-
vælgere har da også fået fagforeningerne
til at reagere for at få medlemsdemokra-
tiet revitaliseret. Blandt andet har Dansk
Metal lanceret et ambitiøst mål om at få
stemmeprocenten op over 50 procent.
Lidt ironisk kan man nævne, at dette er
en farlig strategi for hovedforhandlerne;
når stemmeprocenten er høj, er japro-
centen typisk lav. Det er dog højst sand-
synligt utilfredsheden (eller evnen til at
mobilisere en utilfredshed), der ændrer
på stemmeprocenten – ikke omvendt.

Dette viser os, at muligheden for stor-
konflikter handler om mobilisering af
utilfredshed. Den seneste storkonflikt i
1998 kom i høj grad til at handle om ferie

– altså et samlende tema, som var vigtigt
på tværs af faglige grænser. Det samlende
tema for utilfredshed er sværtt at se i
OK-2014. Social dumping kunne være en
kandidat, men temaet rammer kun nog-
le brancher. Det økonomiske niveau i af-
talerne kunne have været en oplagt kan-
didat, fordi økonomien ser ud til at ven-
de. Spørgsmålet er derfor, om der er nok
til lønmodtagerne denne gang. 

TILBAGE STÅR dog, at storkonflikter på
det danske arbejdsmarked ikke umiddel-
bart følger en klar økonomisk eller poli-
tisk systematik. Det er i høj grad forhand-
lingsklimaet mellem parterne og stem-
ningen blandt lønmodtagerne, der i sær-
lige situationer har ført til konflikter.
Hvis afstemningen synes ligegyldig for
medlemmerne, kan det derudover være
overordentlig svært at mønstre en stem-
medeltagelse, hvor forkastelse af mæg-
lingsforslaget overhovedet er statistisk
muligt. Resultatet af afstemningen om
overenskomsterne for 2014-2017 præsen-
teres i dag kl. 12.30.
analyse@pol.dk

Christian Lyhne Ibsen er adjunkt, Søren Kaj
Andersen er lektor, begge ved Faos,
Københavns Universitet

analyse

I 12 ud af 30 tilfælde siden
1930’erne er parterne ikke
blevet enige om en over-
enskomst. Men resultatet
er aldrig til at forudse. 

Historik. Om storkonflikter bør man ikke spå

CHRISTIAN LYHNE IBSEN 
OG SØREN KAJ ANDERSEN

Kilde: FAOS, 2014

Udviklingen i stemmeprocent og ja-procenter i urafstemninger, 1956-2012

14109

1956 1970 1990 2000 2010

100

80

60

40

20

0

Stemmeprocent

Ja-procent

HAMSTRING. I dag får vi at vide, om landet bliver kastet ud i en storkonflikt. Går man tilbage i historien, er der ikke et klart mønster for, hvornår et OK-forslag bliver forkastet. Her er det et billede af tomme hylder under storkonflikten i 1998. Arkivfoto: Lars Hansen

Kilde: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

og de undervises af en lærer, der også ta-
ler sproget og bruger det aktivt i sin un-
dervisning. 

DER ER blevet udfærdiget et særdeles om-
fattende undervisningsmateriale på hhv.
dansk og de tre førnævnte fremmed-
sprog; arabisk, somalisk og tyrkisk. Mate-
rialet er godt. Rigtig godt. Selvfølgelig er
jeg præget af min egen baggrund og af at
være så privilegeret at undervise et lille
dusin dedikerede elever fra 4. klasse på
en af landets ghettoskoler i netop dette
materiale i almen sprogforståelse. Såle-
des kommer det sikkert ikke som en
overraskelse, at jeg er fortaler for at bi-
beholde modersmålsundervisningen.
Den giver mig smør på brødet. 

Og dog. Jeg kunne godt finde en måde
at afskaffe modersmålsundervisningen
på. I hvert fald for det arabiske sprogs
vedkommende. Man kunne slet og ret
gøre det til valgfagssprog på lige fod med
andre sprog som eksempelvis tysk og
fransk. Alene at give det arabiske sprog
den status ville bibringe en del positive
ændringer til den danske folkeskole, tør
jeg godt garantere. Det ville samtidig og-
så være et tiltrængt politisk signal om
rummelighed og inklusion i ordenes san-
de betydning og ikke blot som de eufe-
mismer, de indtil videre har været prakti-
seret på i folkeskoleregi. 

DET SKORTER ikke på argumenter i for-
hold til det arabiske sprogs legitimering
som meningsfuldt valgfag i den danske
folkeskole; det tales af i omegnen af 300
millioner mennesker. Det er en verdens-
religions sprog og praktiseres mere eller
mindre korrekt af alle sine udøvere. Hvor

dansk har bidraget
med ’køkkenmød-
ding’ og ’ombuds-
mand’ som låne-
ord til andre sprog,
er det arabiske
sprog storleveran-
dør. Nuvel, shawar-
ma, wallah og jalla
er naturligvis ikke
højstatusord, men
de to sidstnævnte
er ikke desto min-
dre på Dansk
Sprognævns obser-
vationsliste til stor
frustration for

mange konservative og mere fremmed-
forskrækkede sprogbrugere. De skulle
bare vide, at sprogforskere anslår, at ca.
90 pct. af alle danske ord er importerede,
især fra plattysk og nedersaksisk. 

Men hvad med ord som kaffe, admiral,
algebra og Gibraltar, hvabehar? Listen
over arabiske låneord er lang. 

Og vidste De, at Danmarks Radio har
opkaldt en børnekanal efter den muslim-
ske højtidsmåned? ’Ramasjang’ menes at
være kommet ind i det danske sprog – via
fransk – for ’ramadan’. Sprog accepterer
ikke andre grænser end de mennesker,
der taler dem, og jeg vil æde min gamle
hat på, at der om bare få år er flere børn i
Storkøbenhavn, der forstår wallah end
Amar halshug.

Endvidere er grafem-fonem-overens-
stemmelsen virkelig høj på arabisk, og
det er en fornøjelse at lære et sprog, hvor
der i modsætning til dansk er overens-
stemmelse mellem det, der skrives, og
måden, det udtales på. 

FORESTIL DEM en dansk folkeskole, hvor
arabisk var valgfag fra eksempelvis 4.
klasse. Den legitimitet det giver en be-
folkningsgruppe, at det sprog, de taler,
udbydes i den smukkeste demokratiske
institution, vi efter min mening har tilba-
ge i Danmark, er ikke at kimse ad. Det vil
uden tvivl også øge de arabisktalende for-
ældres opbakning og ikke mindst delta-
gelse i børnenes skolegang, hvilket jo li-
gefrem er indskrevet som en præmis i
folkeskolens formålsparagraf. I den er
der endnu et argument at hente for at la-
de arabisk indtræde som valgfag. 

Hør blot par. 1: Folkeskolen skal i sam-
arbejde med forældrene give eleverne
kundskaber og færdigheder, der: forbere-
der dem til videre uddannelse og giver
dem lyst til at lære mere, gør dem fortro-
lige med dansk kultur og historie, giver
dem forståelse for andre lande og kultu-
rer, bidrager til deres forståelse for men-
neskets samspil med naturen og frem-
mer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

DET ER SVÆRT at lære et nyt sprog uden
også samtidig at lære meget om landet
og dets kultur. Fordelen ved arabisk som
sprog er som tidligere nævnt, at det er of-
ficielt sprog i mere end 20 lande og tales
af næsten 300 millioner mennesker over
hele verden. Udfordringen ved det arabi-
ske sprog som kulturbærer er imidlertid
blot, at langt de fleste vestlige lande sæt-
ter lighed mellem arabisktalende men-
nesker og islam. Og det er at begrænse
begge dele, men primært det arabiske
sprog. 

Jeg kan levende forestille mig mange
kritiske røster rejse sig mod mit forslag
om at indføre arabisk som valgfag. Især

fra de mennesker, som er imod dobbelt
statsborgerskab og bruger en form for
utroskabsretorik i deres argumentation.
Jeg mindes især en sammenligning af
dobbelt statsborgerskab med bigami.
Tag det nu roligt. Det er bare et sprog, vi
taler om. Der er ikke noget odiøst i at fo-
restille sig en flok elever i en dansk folke-
skoleklasse, der øver sig i at spørge hin-
anden, hvad de hedder, ved at sige ’ism
Johanne ma ism ak’ og derved bliver be-
vidste om noget så fint som pronominal-
suffikser. 

MED folkeskolereformen har vi en ene-
stående mulighed for at lægge arabisk
ind som valgfag, uden at det skal ske på
bekostning af nogle af de eksisterende
fag, da det jo fra politisk side er besluttet
at forlænge elevernes skoledag. Det er
med andre ord gratis for folkeskolens øv-
rige fag at prøve det af og se, hvad det fø-
rer med sig. Der er hjemmel i folkeskole-
loven til at udbyde det som sprogfag. Fle-
re gymnasier udbyder det allerede som
valgfag. Det er et populært universitets-
fag. Forsvaret har uddannet sprogoffice-
rer i arabisk siden 1997. 

Der er formentlig ikke andet til hinder
for udrulningen af arabisk som valgfag i
folkeskolen end nogle politikeres angst
for visse vælgersegmenters reaktioner.
Det er en utopi at sige, at vi har den sam-
me folkeskole fra Gedser til Skagen. Selv
om vi er et lille land, er der pokkers til
stor forskel på at være elev i Sønderborg
eller Svendborg sammenlignet med at gå
i en storkøbenhavnsk folkeskole. Jeg taler
igen af erfaring, da jeg har været sergent i
Sønderborg og officersaspirant for
Mærsk i Svendborg. Disse steder talte jeg

mere tysk, end jeg
nogensinde troe-
de, jeg skulle kom-
me til, da jeg lærte
sproget på Gladsa-
xe Skole og siden-
hen Nørre Gymna-
sium. Men i mit ar-
bejdsliv ude i ver-
den for både for-
svaret og Mærsk
ytrede jeg mig kun
på tysk, når jeg
klappede hælene
sammen og pare-
rede ordre.

Derfor vil ara-
bisk naturligvis ikke være et førstevalg på
mange skoler. Det er jeg godt klar over.
Men giv det nu chancen for at blive valg-
fag i de mange skoler rundtomkring,
hvor både børn med og uden anden et-
nisk baggrund end dansk vil søge det. For
det ved jeg, at mange gerne vil. I hvert
fald har jeg modtaget ønsker fra elever
med dansk som modersmål og uden øv-
rige fremmedsprog i hjemmet om at del-
tage i mine timer. Men da der jo er tale
om et forskningsbaseret forsøg, hvor kun
elever med arabisk som modersmål må
deltage, har jeg desværre måttet afvise
dem. 

SOM NÆVNT i indledningen har jeg mær-
ket på egen krop, hvad det vil sige at hed-
de Aziz til efternavn og samtidig kunne
arabisk. Bevares, der er mange uskyldige
kommentarer, som det er nemt at se
igennem fingre med. Det bedste er, når
folk roser mig og siger, at jeg virkelig er
god til dansk, og at man slet ikke kan hø-

re på mig, at jeg er halvt egypter. Nej, det
tror da pokker! Jeg begyndte først at lære
arabisk som 25-årig. Men det har som
sagt kostet mig noget af min danskhed i
mange andres øjne pludselig at kunne
forstå og formidle arabisk sprog og kul-
tur og samtidig hedde Aziz til efternavn. 

At gøre arabisk til valgfag i folkeskolen
vil være med til at nedbryde barrieren
mellem mennesker med og uden anden
etnisk baggrund end dansk, ud fra hvil-
ket sprog de taler. Fremme dansktalende
elevers almene sprogforståelse. Øge den
på mange folkeskoler betragtelige andel
af arabisktalende forældres motivation
for at bakke op omkring deres børns sko-
legang. Endvidere vil det være et klart po-
litisk signal om, at vi som land anerken-
der betydningen af arabisk som et ver-
denssprog. Og sidst, men ikke mindst vil
det være med til at fremme sondringen
mellem arabisk sprog og islam. 

Dette vil fremme integrationen for den
store del af de europæiske muslimer, der
på sigt vil definere sig selv som kulturelt
funderede muslimer på lige fod med kul-
turkristne. For denne kronikørs vedkom-
mende vil det måske være med til igen at
gøre ham mere dansk og afholde folk fra
at spørge ham, om han er muslim, når
nu de ser hans navn. Jeg svarer som regel
på en af to måder, når folk stiller mig
spørgsmålet. Sjovt nok svarer jeg aldrig
på dansk. Enten siger jeg ilhamdulillah.
Det er det neutrale og undvigende svar
og betyder ’takket være Gud’. Eller også
svarer jeg på engelsk med ordene: Have
you ever met a christian muslim?
CHRISTIAN H.H. AZIZ 

... Du bliver, hvad du taler

Alene at give
det arabiske
sprog den
status ville
bibringe en 
del positive
ændringer til
den danske
folkeskole, 
tør jeg godt
garantere

Der er forment-
lig ikke andet til
hinder for ud-
rulningen af
arabisk som
valgfag i folke-
skolen end nog-
le politikeres
angst for visse
vælgersegmen-
ters reaktioner
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Flere udlændinge i de danske
virksomheder skal redde
dansk vækst, lyder det fra
erhvervsorganisation DI,
som i dag holder sit årlige

topmøde, der i år sætter
fokus på at byde udenlandsk
arbejdskraft varmt velkom-
men.

»Udenlandsk arbejdskraft
er helt afgørende. Der er virk-
somheder, som ikke ville fun-
gere, som de gør i dag, uden
dem,« konstaterer DI’s adm.
direktør, Karsten Dybvad,
forud for topmødet.

Ingen konkrete tal
At der er et behov, er ingen –
heller ikke fagbevægelsen –
imod, men præcis hvor stort
det reelt er, kan DI-direk-
tøren ikke konkretisere. DI’s
eget produktivitetspanel, der
bl.a. består af nogle af landets
største virksomheder, præ-
senterede sidste år et katalog
med 86 virksomhedsrettede
forslag til at øge produktivi-

teten. Ingen af dem handlede
om flere udlændinge, og en
rundringning foretaget af
Jyllands-Posten til over halv-
delen af panelet viser, at top-
virksomheder som TDC, Arla
Foods, Danfoss og Danish
Crown heller ikke har nogen
vurdering af deres fremtidige
behov. Samtidig har kun få
en reel strategi for at hente
flere udlændinge hertil.

»Vi har ikke en strategi om
ansættelse af højtuddannede
udlændinge. Den vil vi først
udarbejde, når og hvis vi for-
udser mangel på kvalificeret
arbejdskraft,« forklarer Sofie
Karen Lindberg, koncern-
marketing- og kommunika-
tionschef i entreprenørvirk-
somheden MT Højgaard.

Alligevel mener erhvervs-
livets førstemand, Karsten

Dybvad, at flere udlændinge
er en stor del af løsningen til
at øge produktiviteten i de
danske virksomheder.

DI: Fantastisk produktive
»Man kan argumentere for,
at udenlandsk arbejdskraft
har en fantastisk høj produk-
tivitet, for hvis en virksom-
hed ikke er i stand til at ud-
vikle produktionen og gen-
nemføre ordrer uden en be-
stemt type arbejdskraft, så er
den nødt til at drosle ned,«
siger Karsten Dydvad.

Der kan også være andre
årsager til at øge arbejds-
kraftspuljen med udlænd-
inge. Arbejdsmarkedsforsker
og centerleder på Forsk-
ningscenter for Arbejdsmar-
keds- og Organisationsstudi-
er Søren Kaj Andersen

understreger, at man nogle
gange glemmer ordet »mar-
ked« i »arbejdsmarked«, og at
virksomheder har en natur-
lig interesse i et større
arbejdsudbud, der bl.a. får
prisen på det givne arbejde til
at falde.

»Vi kan se, at udlændinge
er repræsenteret i begge en-
der af kvalifikations- og løn-
skalaen. Der er dog en ten-
dens til, at arbejdskraft fra
Central- og Østeuropa typisk
er overkvalificeret til det job,
de har i Danmark, og at de
ikke får det samme som dan-
skere i samme stillinger. Så alt
andet lige sætter udenlandsk
arbejdskraft den danske
arbejdskraft under pres,« for-
klarer han.

Dagens store fokus på
udenlandsk interesse, mener

han også, kan skyldes, at DI
vil brande Danmark over for
en potentiel arbejdskraft, der
ikke er blevet omtalt i særlig
pæne vendinger de senere år.
På sommerens Folkemøde på
Bornholm havde DI også
fokus på omtalen af »den pol-
ske jordbærplukker«, og en af
talerne på dagens topmøde
er den polske ambassadør.

»Ambassadøren er et signal
om, at man vil lytte til ham
og understrege et fællesskab,
fordi han før har efterlyst en
bedre tone i debatten. Samti-
dig er det polske marked i
vækst, og der er store danske
økonomiske interesser på
spil hos en stor nabo lige syd
for os, som med tiden kan bli-
ve en betydningsfuld økono-
mi,« siger Søren Kaj Ander-
sen.

Uklarhed om behov for udlændinge
N DI vil åbne grænserne
for mere udenlandsk
arbejdskraft, men har in-
gen vurdering af det kon-
krete behov. Medlemmer
har ingen planer klar.

MARIA KEHLET
MARTIN FLINK
maria.kehlet@jp.dk
martin.flink@jp.dk

N Større pres på danskere
og løn kan være en årsag,
mener forsker. 

Danmark er trådt ind i et
valgår, og det kan også mær-
kes på erhvervsorganisatio-

nen DI, der på deres stort an-
lagte topmøde i Forum i
København i dag bruger alle
kræfter på at dreje på debat-
knappen om udenlandsk ar-
bejdskraft.

»Vi håber rigtig meget, at
vi kan bidrage til, at der kan
bliver skabt en positiv op-
mærksomhed om uden-
landsk arbejdskraft, hvor vi
byder dem velkommen,«
siger Karsten Dybvad, adm.
direktør i DI, der gerne vil
have folk til intuitivt at
synes, at det er en god ting
med udenlandsk
arbejdskraft i Danmark. 

Uden at smide konkrete tal

på bordet for, hvor stort virk-
somhedernes behov er for at
hente medarbejdere til lan-
det, forklarer DI-direktøren,
at den udenlandske arbejds-
kraft er en del af en føde-
kæde, der både skaber flere
jobs og mere velstand til
Danmark.

Ingen konkrete tal
»Selvfølgelig kender vi ikke
fremtiden fuldstændig. Men
det billede, vi har, er fuld-
stændigt entydigt. Vi får brug
for udenlandsk arbejdskraft,
og vi får brug for mere uden-
landsk arbejdskraft,« mener
Dybvad.

Ifølge DI er der i dag
123.000 fuldtidsbeskæftige-
de udlændinge at finde på
det danske arbejdsmarked,
men det antal skal stige, hvis
virksomhederne skal kunne
klare sig i konkurrencen med
udlandet. 

»Det, at have den nødven-
dige og kvalificerede arbejds-
kraft, er forudsætningen for
at kunne blive ved med at ud-
vikle virksomhederne. Ellers
vil de måske ligefrem rykke
til udlandet, øge produktio-
nen på en udenlandsk filial,
hvis de har det, eller blot
konstatere, at de ikke kan ta-
ge ordrer. Det går ud over be-

skæftigelsen og konkurren-
cen i Danmark,« forklarer
Karsten Dybvad.

Mudret udlændingedebat
Partiet Venstre var i sommer
med til at ophede debatten
om udenlandsk arbejdskraft
med forslag om, at nogle na-
tionaliteter skulle have lette-
re adgang end andre. DI kriti-
serede Venstre for forskels-
behandling, og DI vil nu med
sit »velkommen« sparke til
de mange historier om social
dumping, jordbærplukkere,
udlændinge, som nasser på
dansk velfærd, og andre
strækscenarier, som Dybvad

mener har mudret billedet i
Danmark. 

»Vi skal i meget højere grad
se den udenlandske arbejds-
kraft som en enormt vigtig og
vital del af hele vores arbejds-
styrke, som er med til at sikre
beskæftigelsen også for dan-
skere. Jeg tror slet ikke, at det
er kendt, hvor vigtigt det er
for os, « siger han. 

DI’s topmøde i København
samler i dag 1.000 erhvervs-
ledere, politikere og spidser i
erhvervslivet. Statsminister
Helle Thorning-Schmidt (S)
og Venstres partileder, Lars
Løkke Rasmussen, er blandt
talerne.

Hos Udlændingestyrelsen i
København må man vente
længe i kø. Nu skal der ska-
bes en positiv opmærksom-
hed om udenlandsk arbejds-
kraft, for det bliver der brug
for i fremtiden, mener Kar-
sten Dybvad, adm. direktør i
DI. 
Foto: Jan Grarup/Polfoto

MARIA KEHLET
MARTIN FLINK
maria.kehlet@jp.dk
martin.flink@jp.dk

N Udenlandsk arbejds-
kraft skaber flere arbejds-
pladser og vækst, og der-
for skal Danmark være
bedre til at byde velkom-
men, mener DI’s adm. di-
rektør, Karsten Dybvad.

DI TOPMØDE

N Erhvervsorganisationen DI’s
topmøde sætter med over-
skriften »Velkommen« i år
fokus på udenlandsk arbejds-
kraft.

N Topmødet samler ca. 1.000
erhvervsspidser, politikere og
ledere fra dansk erhvervsliv.

N Årets hovedtalere er stats-
minister Helle Thorning-
Schmidt (S), partiformand
Lars Løkke Rasmussen (V),
statsminister i Finland Alexan-
der Stubb og den polske am-
bassadør Rafal Wisniewski.

»Det er en god ting at sige velkommen« Det lyder jo fantastisk at have hele 
verden som sin potentielle arbejds-
plads. Tænk at rejse derhen, hvor det 
fedeste job er. Eller tjekke ind i en 
first-mover-virksomhed, selv om den 
ligger på den anden side af jordkloden. 

For nogle lyder det næsten for godt 
til at være sandt. For andre er det et 
skræmmescenarie, som kan forstyrre 
nattesøvnen og give svedeture i dagti-
merne. Men ikke desto mindre er det 
et realistisk billede af det magisterar-
bejdsmarked, der venter forude: Glo-
baliseringen er over os. Og den inde-
bærer både store muligheder og store 
udfordringer. Det fastslår Nana Wes-
ley Hansen, adjunkt på Sociologisk 
Institut, FAOS, ved Københavns Uni-
versitet og medforfatter på rapporten 
Globalisering af magisterarbejdet, som 
er udarbejdet for Dansk Magisterfor-
ening. 

“Vi kan se i tallene, at der er en sti-
gende global tendens på magisterar-
bejdsmarkedet. Der kommer flere ud-
lændinge til Danmark, der er job, der 
outsources og sendes offshore, og der 
er flere, der rejser ud”, fastslår hun. 

Ifølge forskeren er der ikke tale om, 
at udenlandske magistre kommer væl-

tende ind over landegrænsen for at tage 
jobbene fra højtuddannede danskere. 
Af den samlede danske arbejdsstyrke 
udgør udenlandsk arbejdskraft under 
otte procent, og det er kun en lille del, 
der er ansat i job, der kræver højtkvali-
ficeret arbejdskraft, fastslår hun. 

Til gengæld viser undersøgelser, at 
532 virksomheder sendte i alt 4.636 
stillinger, der kræver højtkvalifice-
ret arbejdskraf offshore i perioden fra 
2009 til 2011, og det svarer til, at hver 
fjerde job sendt offshore kræver højt-
kvalificeret arbejdskraft.. 

“Når vi analyserer de opgaver, der 
bliver sendt ud af landet, er det på 
magisterområdet i høj grad inden 
for industrien samt it- og telesekto-
ren, at jobbene flyttes ud. Man flyt-
ter både kerne- og hjælpefunktioner 
ud, og blandt hjælpefunktionerne er 
der især en stigning i udflytningen af 
administrative funktioner og man-
agementfunktioner. I den kvalitative 
del af analysen, der for den private 
sektor alene ser på it- og teleområdet 
samt medicinal- og biotekområdet, 
kan man finde eksempler på outsour-
cing af alle disse typer af opgaver”, 
siger hun. 

Job bliver omplaceret
Tendensen med at lægge driftsopga-
ver uden for Danmark berører både 
standardopgaver og udviklingsop-
gaver. Nana Wesley Hansen ser in-
gen tegn på, at det bliver anderledes 
fremover. Virksomhederne er meget 
opmærksomme på, hvornår knap så 
højtkvalificerede medarbejdere i ud-
landet kan tage sig af opgaverne, og 
når det handler om drift, er det for 
virksomheder sund fornuft at gå efter 
den mest konkurrencedygtige løsning 
– selv om det koster arbejdspladser i 
Danmark, lyder filosofien fra blandt 
andre DI.

Analysen i rapporten viser dog, at 
der kan være mange forskellige årsa-
ger til, at jobbene flyttes ud af Dan-
mark. Særligt på it-området er der 
fokus på omkostningsbesparelser, 
mens udflytning af forsknings- og 
udviklingsopgaver i både it-, medici-
nal- og biotekbranchen også tit hæn-
ger sammen med, hvor ekspertisen 
er til rådighed, og hvor virksomhe-
derne derfor lægger deres produk-
tion. Omkostningsbesparelser kan i 
sådanne tilfælde bare være en ekstra 
bonus.   

Den globale verden trænger sig på

Globalisering har også ramt det 
akademiske arbejdsmarked. Der 
bliver i stigende grad udvekslet 
job og opgaver på tværs af 
landegrænser. Udviklingen vil 
kun blive forstærket i årene 
fremover, vurderer forskerholdet 
bag rapporten Globalisering af 
magisterarbejdet.

Læs hele temaet om det globaliserede magisterarbejdsmarked i 
sektorbladet DM Privat, som du finder på www.dm.dk/dmprivat
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FAOS bidrog aktivt til debat
1400 artikler blev det til i 2014, hvor FAOS var citeret. Dermed 
bidrog forskningscentret aktivt med viden indenfor temaer, der 
berørte arbejdsmarkedet. 

FAOS optræder ofte og gerne i medierne. Alene i 2014 blev det til godt 1400 artikler, 
hvor en eller flere af centrets forskere blev citeret. Dermed bidrog FAOS aktivt til at 
bringe nuancer ind i debatten om emner som udenlandsk arbejdskraft, den danske 
model, forhandlingsinstitutionerne etc.

Men at blive citeret i medierne handler ikke kun om at blive set og hørt. Det handler 
i højere grad om at levere nuancer og indsigt i de emner, som FAOS beskæftiger sig 
med. 

Når forskning bliver vinklet
”Flertal af østfirmaer undgår dansk løn”. ”3 ud af 4 udlændinge arbejder på over-
enskomst”. Sådan lød et par af overskrifterne i nogle af de artikler, hvor FAOS blev 
citeret. 

Som eksemplerne viser, bliver forskning ofte kogt ned til en enkelt overskrift. For-
skere ved, at mediernes præmis for at formidle videnstungt stof er, at de sjældent har 
spalteplads eller taletid til at få alle forbehold og nuancer med. Den præmis er ansatte 
ved FAOS meget bevidste om, når journalisterne ringer. Omvendt er det også en mu-
lighed for FAOS til at mane fejlagtige betragtninger til jorden og nogle gange udvide 
perspektivet på historien.

FAOS’ forskning beskæftiger sig med emner, der optager mange, og det er derfor en 
vigtige opgaver at bidrage til debatten og tilføje de vigtigste nuancer. 

POLITIKEN Søndag 25. maj 2014

12 Debat

2 kvadratmeter friareal, dvs. parker og beplantede offentlige
rum, er der per beboer på Vesterbro i København. 25 kvadratmeter friareal er der per

beboer i det øvrige København.

V alget til Europaparlamentet har
sat fart på den i forvejen ophedede
debat om EU-borgeres ret til at sø-

ge arbejde i andre EU-lande – den såkald-
te ret til fri bevægelighed. Debatten dre-
jer sig dog ikke om alle EU-borgeres ret til
fri bevægelighed, men primært om østar-
bejdere, altså borgere fra Øst- og Central-
europa, der kommer her til landet for at
arbejde. 

For nylig kunne man i Ugebrevet A4 læ-
se, at 40 pct. af danskerne er ’helt’ eller
’delvist’ enige i, at ’EU-borgeres ret til at
arbejde i mit hjemland bør begrænses’.
Tallet bekræfter dermed den skepsis over

for arbejdsmigration, som ofte er blevet
bragt frem i debatten i Danmark.

DET KOMMER dog ikke særlig tydeligt
frem i debatten, at gruppen af arbejdsta-
gere, der kommer hertil fra andre EU-lan-
de, er sammensat. Det handler ikke kun
om, at arbejdstagere fra de vestlige EU-
lande på flere måder adskiller sig fra ar-
bejdsmigranterne fra Øst- og Centraleu-
ropa. Det handler netop også om, at
gruppen af arbejdsmigranter fra Øst- og
Centraleuropa ikke er en ensartet grup-
pe. Til nogle grupper knytter der sig pro-
blemer med social dumping. Andre ser
derimod ud til at integrere sig stadig me-
re på det danske arbejdsmarked og kan
blive en del af løsningen, hvis en forbed-
ret økonomi og demografiske ændringer
(flere ældre og færre i den arbejdsdygtige
alder) betyder mangel på arbejdskraft in-
den for visse sektorer.

Vi hører ofte om underbetaling og ar-
bejdsvilkår, der ligger endog meget langt
fra, hvad der ellers kendetegner det dan-
ske arbejdsmarked. De sager, der kom-
mer frem, involverer stort set altid ar-
bejdstagere eller virksomheder fra de
nye medlemsstater øst. Flere undersøgel-
ser har også vist, at der forekommer grel-

le eksempler på social dumping. Hyppigt
er der tale om vikarer eller udstationere-
de arbejdstagere, det vil sige arbejdstage-
re, der er ansat i et firma eller bureau af
en eller anden slags i Østeuropa og derfra
udlejes eller udstationeres til Danmark.
Grove brud på f.eks. arbejdsmiljø- og
skattelovgivning samt omgåelse af kol-
lektive overenskomster og dermed bl.a.
bestemmelser om lønforhold må natur-
ligvis føre til debat. Vi hører jævnligt om
sådanne sager inden for bygge- og an-
lægsområdet, og på det seneste har der
været opmærksomhed om transport-

branchen og lastbilchauffører fra Bulga-
rien og Rumænien.

Men det må ikke glemmes, at klart de
fleste af øst- og centraleuropæerne bliver
ansat direkte i en dansk virksomhed. Det
drejer sig om cirka tre fjerdedele af dem.
En Faos-undersøgelse samt tal fra det så-
kaldte E-indkomstregister peger på, at
flertallet af disse får en løn, der ligger lige
omkring eller lidt over mindstebetalin-
gen i de gældende kollektive overens-
komster. Tallene viser dog samtidig, at
østeuropæerne får en lidt lavere løn end
danskere i tilsvarende job. Meget tyder

på, at der er kommet en ny konkurrence
på løn om jobbene i de brancher, hvor vi
finder flest østeuropæere. Det er bran-
cher som det grønne område, rengøring,
hotel og restauration og bygge- og anlæg. 

VI VED SAMTIDIG fra forskning om ar-
bejdsmigration i andre lande, at jo læn-
gere en migrant opholder sig i det nye
værtsland, jo bedre lærer man forholde-
ne at kende, hvorfor migranterne efter-
hånden stiller krav til bl.a. løn- og ar-
bejdsvilkår, som svarer til det, der gælder
for hjemlandets arbejdstagere. Den ud-
fordring, arbejdsmigrationen i udgangs-
punktet kan udgøre, ændrer sig således
over tid, i takt med at arbejdsmigranter-
ne integreres på arbejdsmarkedet. Vi an-
tager, at udviklingen er den samme her-
hjemme. 

Det er samtidig et signal om, at det er
vigtigt for fagbevægelsen at få fat i de ud-
lændinge, som planlægger at blive her i
længere tid, og der er tal fra 3F, som pe-
ger på en vis succes med dette.

Vi ved, at cirka halvdelen af de borgere
fra Øst- og Centraleuropa, der arbejder i
Danmark, er registreret som fastboende.
Det tyder på en mere fast tilknytning til
det danske arbejdsmarked – de er altså ty-

pisk ikke vikarer eller udstationerede.
Der er, som det er fremgået af den senere
tids debat, øst- og centraleuropæiske bor-
gere, som af forskellige grunde trækker
på sociale ydelser, men dem, der blot ar-
bejder her og på sin vis stille og roligt bli-
ver integreret på det danske arbejdsmar-
ked – i det danske samfund – hører vi ikke
meget om.

Ser vi nærmere på statistikken over al-
dersfordelingen for fastboende øst- og
centraleuropæere i Danmark i henholds-
vis 2008 og 2014, kan vi for det første se,
at der er sket en ganske betragtelig stig-
ning af især yngre borgere fra disse lande
(den blå linje i figuren). Men som det og-
så fremgår, er der kommet mange flere af
de helt små, altså børn. Det er vanskeligt
at tolke dette som andet end et udslag af,
at borgere fra de nye EU-lande etablerer
sig her med partner og barn. Det er – med
andre ord – ikke alle børnechecks, der bli-
ver sendt ud af landet. 
analyse@pol.dk

Søren Kaj Andersen er centerleder og lek-
tor, Jonas Felbo-Kolding er videnskabelig
assistent, begge ved Forskningscenter for
Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier,
Københavns Universitet.
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Østeuropæiske arbejdere
har været EP-valgkampens
store tema. Men debatten
har været alt for ensidig.

Kontra. Østarbejdere er en del af løsningen 
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EP-DEBAT. Mange politikere har brugt valgkampen på at udråbe folk fra Østeuropa til løntrykkere. Men fakta er, at tre ud af fire østeuropæere er ansat direkte i en dansk virksomhed, og flertallet får en løn, der svarer til normalt lønniveau. Arkivfoto: Finn Frandsen

Kilde: Jyllands-Posten

defineret, at alt i princippet kan falde ind
under definitionen.

Loven anvender begrebet ’sikkerheds-
hændelse’. En sikkerhedshændelse er de-
fineret som »En hændelse, der negativt
påvirker eller vurderes at ville kunne på-
virke ...«.

Jeg vil overlade det til læserne selv at le-
de efter noget i den definition, der be-
grænser området for en sikkerhedshæn-
delse. Man behøver ikke at være jurist for
at kunne se, at sprogligt dækker defini-
tionen alle hændelser, der blot har en ne-
gativ påvirkning. Men hvad værre er, vil
alle hændelser, der af centret vurderes til
at ville kunne påvirke, begrunde et ind-
greb i en af vores grundlæggende rettig-
heder, meddelelsesfriheden.

Hertil kommer, at ved begrundet mis-
tanke om en sikkerhedshændelse, altså
hvis centret har grund til at tro, at en
hændelse (stor eller lille) vil kunne påvir-
ke, kan man behandle indholdet af de
pakkedata, man uden retskendelse har
indsamlet.

Hvis en sådan regulering er udtryk for
Folketingets respekt for danskernes ret
til privatliv, er det for mig at se stærkt be-
kymrende. For så er der ikke noget værn
imod indgreb i – og dermed udhuling af –
vores grundlæggende rettigheder.

LÆG SÅ TIL, at data ifølge lovforslaget kan
opsamles uden retskendelse fra tilslutte-
de virksomheder og myndigheder. Men
også, at lovforslaget, som jeg læser det,
gør det muligt for centret at opsamle og
behandle data fra andre lovlige kilder.
Centret bestemmer de facto selv, hvilke
data de vil indsamle, og hvordan de skal
behandles. Det er min påstand, at som

lovforslaget er ud-
formet, kan man
altid finde en
hjemmel til at be-
handle data. Der er
intet hegn sat op,
som forhindrer
modtagelse eller
afgivelse af data til
den øvrige del af
Forsvarets Efterret-
ningstjeneste.
Hvorfor vides ikke. 

I lovforslaget er
der ikke gjort no-
get for at afklare

forholdet til anden væsentlig lovgivning,
herunder på hvilket grundlag tilsluttet
virksomheder som f.eks. TDC kan videre-
give data til centret. Der er ikke bygget
nogen former for retsgarantier ind. 

Lovforslaget undlader, måske helt be-
vidst, at begrænse brugen af personlige
data til det absolut mest nødvendige. Det
indeholder, som jeg ser det, ingen effekti-
ve muligheder for at føre kontrol. 

Lovforslaget lader helt hånt om de
principper, EU-domstolen har knæsat,
omkring hvad der skal til, før en lovgiver
kan vedtage et lovforslag, der griber ind i
de grundlæggende rettigheder.

FLERTALLET SYNES at anlægge den spids-
findige betragtning, at EU og Forsvarets
Efterretningstjeneste ikke har noget med
hinanden at gøre. Det er formelt set også
rigtigt. Men på den juridiske bane griber
loven ind i persondatalovens område, da
virksomheder jo kommer til at tillade vi-
deregivelse ved at tilslutte sig. Den griber
også ind i et direktiv om retten til beskyt-

telse af vores private teledata. Det såkald-
te e-data-direktiv. Så juridisk er man
langtfra på sikker grund.

Politisk er det bekymrende, at et flertal
i Folketinget enten ikke vil eller ikke kan
forstå, at EU-dommen, som er prisvær-
digt klar, udtrykker nogle meget klare
principper for, hvad en lovgiver skal fore-
tage sig, før der gribes ind i vores grund-
læggende rettigheder.

Lovforslaget forsømmer helt at forhol-
de sig til, hvorfor Den Europæiske Men-
neskeretsdomstol eller Højesteret må
forventes at ville komme frem til et væ-
sentligt andet resultat. Det tror jeg ikke
på, at de vil. På hvilket grundlag skulle
det være? Det savner vi også et kvalifice-
ret svar på.

Dermed er loven i højrisiko for at blive
underkendt, hvis nogen har kræfterne til
at få den prøvet. Godt nok først om man-
ge år, når skaden er sket. Men det stopper
åbenbart heller ikke længere Folketinget.

DET VÆRSTE ER vel – set med demokrati-
ske briller – at flertallet i Folketinget sy-
nes at overse, at EU-domstolen gør det,
som politikerne i EU ikke formår. Den be-
skytter de fundamentale rettigheder, vo-
res demokratier bygger på, mod for om-
fattende indgreb. Den siger til lovgiver:
Om igen. Der skal langt mere til, før I kan
gribe ind i retten til privatliv. 

Hvis man ikke har respekt for det som
folkevalgt, hvad har man så respekt for?
Det politiske spil og intet andet? Det hå-
ber jeg ikke er tilfældet. Modbevis det
gerne ved at tage dette lovforslag af bor-
det. 

I Danmark er der ikke tradition for, at
Højesteret underkender love. Måske er

det det, ministeriet satser på? Jeg ved det
ikke. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor Fol-
ketinget ikke sætter en ære i at lave nogle
love, som håndværksmæssigt er i orden.
Det gør man åbenbart ikke. Man kan ikke
overlade det til domstolene at underken-
de hver gang. Jeg håber bare ikke, det er
for sent, da måden, man behandler dette
lovforslag på, for mig siger en masse om
kulturen i Folketinget.

Der mangler simpelthen respekt for,
hvad disse indgreb i vores grundlæggen-
de rettigheder gør ved vores demokrati
og respekten for retssamfundet. Dette
indgreb er jo ikke det eneste. Det kan
man forsikre sig om ved at læse i skatte-
kontrolloven, planloven eller store dele
af vores sociallovgivning. 

Det er på tide, at medlemmerne af Fol-
ketinget vågner op og forstår, at der er
forhold, der skal være uden for den dagli-
ge politiske fnidder.

Forhold, der er så vigtige, at man hver
gang må kræve, at kvaliteten i lovforslag,
der griber ind i de grundlæggende rettig-
heder, er i orden og er udarbejdet efter
nogle klare standarder, der sikrer så få
indgreb som muligt. Opfylder forslaget
ikke de stillede krav, er det en ommer,
uanset partipolitiske og taktiske hensyn.

HVIS FOLKETINGET ikke evner at stille det-
te kvalitetskrav, er der ikke meget folke-
styre tilbage. Så er magten for alvor flyt-
tet ud på den øvrige del af Slotsholmen.
Det er for mig at se grundlæggende det,
EU-dommen handler om. De folkevalgte
skal tage ansvaret på sig. Det er, det de er
valgt til.

Kan loven om Center for Cybersikker-
hed så ikke vedtages? Naturligvis kan

den det. Det er en
politisk beslut-
ning. Det handler
denne Kronik ikke
om.

Den handler om,
at man først foreta-
ger en meget præ-
cis vurdering af,
hvilke værktøjer
det kræver for ef-

fektivt at kunne håndtere cyberangreb.
Så foretager man en præcis analyse af,
hvor lidt man kan gribe ind i de grund-
læggende rettigheder for at give centret
de nødvendige værktøjer. Dernæst ind-
sætter man effektive kontrolbestemmel-
ser. Så foretager men den samme vurde-
ring på varslingstjenesten, da det ikke er
sikkert, at man skal have samme værk-
tøjer. Endelig gør man sig den ulejlighed
i forarbejderne til loven indgående at re-
degøre for afvejningerne, grundlaget for
afvejningerne, og hvorfor man har valgt
de løsninger, man har valgt, og hvilke al-
ternativer der er.

Dette vil give de folkevalgte og befolk-
ningen et ordentligt grundlag til at drøf-
te, om indgrebene nu også er begrænset
til det strengt nødvendige, og hvilke al-
ternativer der er, og om man hellere skul-
le vælge dem.

Ved at følge den fremgangsmåde udvi-
ser man stor respekt for de grundlæg-
gende rettigheder og deres beskyttelse,
og Folketinget sikrer, at demokratiet er
velfungerende, da kun de absolut mest
nødvendige beføjelser bliver overladt til
myndighederne.

FORSVARET FOR grundrettighederne skal

flyttes ud af skåltalerne og de hurtige
onelinere og ind i det daglige arbejde.
Retssikkerhed koster. Det koster tid. Det
koster penge. Det er besværligt. Men det
må og skal være det hele værd. Disse ret-
tigheder er noget, vi har tilkæmpet os.
Det synes at være glemt. De bliver taget
for givet i dag. Men de forsvinder desvær-
re lidt efter lidt og i et stadig hastigere
tempo.

Jeg kan kun opfordre til, at det nuvæ-
rende lovforslag blive taget helt af bor-
det. At Folketinget bliver enige med sig
selv om, at EU-dommen skal tages alvor-
ligt. At lovforslaget derfor som det første
grundlæggende bliver udformet med re-
spekt for de klare retningslinjer, EU-dom-
stolen i en bemærkelsesværdigt klar dom
har udstukket.

Det sker nok ikke. Ikke i den virkelige-
lighed, der hersker i dag. Men man har jo
lov til at håbe. At håbe på, at de folkevalg-
te forstår, at den domstol, der har talt, er
en af de tre domstole, der kan underken-
de lovgivning, der gælder i Danmark. For-
stå, at underkendelsen kom, fordi den
håndværksmæssige kvalitet var for ringe.

Vi skal tilbage til, at Folketinget altid
har for øje, at indgreb i de grundlæggen-
de rettigheder skal ske efter grundlig
analyse, med største forsigtighed og kun,
hvis det er absolut nødvendigt. Ikke som
en selvfølgelighed.

Håbet lever endnu, men hvor længe?
HENRIK MANSFELDT WITT 

Lov om Center for Cybersikkerhed var fre-
dag tema for et samråd i Folketinget, som
andenbehandler loven 4.6

... Alarm: Sidste udkald for retten til privatliv

Hovedproble-
met med lovfor-
slaget er, at det
centrale begreb
i loven er så
bredt defineret,
at alt i princip-
pet kan falde
ind under defi-
nitionen

Jeg kan kun op-
fordre til, at det
nuværende lov-
forslag blive ta-
get helt af bor-
det

Det lyder jo fantastisk at have hele 
verden som sin potentielle arbejds-
plads. Tænk at rejse derhen, hvor det 
fedeste job er. Eller tjekke ind i en 
first-mover-virksomhed, selv om den 
ligger på den anden side af jordkloden. 

For nogle lyder det næsten for godt 
til at være sandt. For andre er det et 
skræmmescenarie, som kan forstyrre 
nattesøvnen og give svedeture i dagti-
merne. Men ikke desto mindre er det 
et realistisk billede af det magisterar-
bejdsmarked, der venter forude: Glo-
baliseringen er over os. Og den inde-
bærer både store muligheder og store 
udfordringer. Det fastslår Nana Wes-
ley Hansen, adjunkt på Sociologisk 
Institut, FAOS, ved Københavns Uni-
versitet og medforfatter på rapporten 
Globalisering af magisterarbejdet, som 
er udarbejdet for Dansk Magisterfor-
ening. 

“Vi kan se i tallene, at der er en sti-
gende global tendens på magisterar-
bejdsmarkedet. Der kommer flere ud-
lændinge til Danmark, der er job, der 
outsources og sendes offshore, og der 
er flere, der rejser ud”, fastslår hun. 

Ifølge forskeren er der ikke tale om, 
at udenlandske magistre kommer væl-

tende ind over landegrænsen for at tage 
jobbene fra højtuddannede danskere. 
Af den samlede danske arbejdsstyrke 
udgør udenlandsk arbejdskraft under 
otte procent, og det er kun en lille del, 
der er ansat i job, der kræver højtkvali-
ficeret arbejdskraft, fastslår hun. 

Til gengæld viser undersøgelser, at 
532 virksomheder sendte i alt 4.636 
stillinger, der kræver højtkvalifice-
ret arbejdskraf offshore i perioden fra 
2009 til 2011, og det svarer til, at hver 
fjerde job sendt offshore kræver højt-
kvalificeret arbejdskraft.. 

“Når vi analyserer de opgaver, der 
bliver sendt ud af landet, er det på 
magisterområdet i høj grad inden 
for industrien samt it- og telesekto-
ren, at jobbene flyttes ud. Man flyt-
ter både kerne- og hjælpefunktioner 
ud, og blandt hjælpefunktionerne er 
der især en stigning i udflytningen af 
administrative funktioner og man-
agementfunktioner. I den kvalitative 
del af analysen, der for den private 
sektor alene ser på it- og teleområdet 
samt medicinal- og biotekområdet, 
kan man finde eksempler på outsour-
cing af alle disse typer af opgaver”, 
siger hun. 

Job bliver omplaceret
Tendensen med at lægge driftsopga-
ver uden for Danmark berører både 
standardopgaver og udviklingsop-
gaver. Nana Wesley Hansen ser in-
gen tegn på, at det bliver anderledes 
fremover. Virksomhederne er meget 
opmærksomme på, hvornår knap så 
højtkvalificerede medarbejdere i ud-
landet kan tage sig af opgaverne, og 
når det handler om drift, er det for 
virksomheder sund fornuft at gå efter 
den mest konkurrencedygtige løsning 
– selv om det koster arbejdspladser i 
Danmark, lyder filosofien fra blandt 
andre DI.

Analysen i rapporten viser dog, at 
der kan være mange forskellige årsa-
ger til, at jobbene flyttes ud af Dan-
mark. Særligt på it-området er der 
fokus på omkostningsbesparelser, 
mens udflytning af forsknings- og 
udviklingsopgaver i både it-, medici-
nal- og biotekbranchen også tit hæn-
ger sammen med, hvor ekspertisen 
er til rådighed, og hvor virksomhe-
derne derfor lægger deres produk-
tion. Omkostningsbesparelser kan i 
sådanne tilfælde bare være en ekstra 
bonus.   

Den globale verden trænger sig på

Globalisering har også ramt det 
akademiske arbejdsmarked. Der 
bliver i stigende grad udvekslet 
job og opgaver på tværs af 
landegrænser. Udviklingen vil 
kun blive forstærket i årene 
fremover, vurderer forskerholdet 
bag rapporten Globalisering af 
magisterarbejdet.

Læs hele temaet om det globaliserede magisterarbejdsmarked i 
sektorbladet DM Privat, som du finder på www.dm.dk/dmprivat
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Søren Kaj Andersen blev en af KU’s 
mest citerede forskere 
Centerleder ved FAOS var på toppen af listen over de mest  
citerede forskere ved Københavns Universitet i 2014.

Det blev til en 8. plads til centerleder ved FAOS Søren Kaj Andersen, da Universitets-
avisen i november 2014 offentliggjorde en liste over de mest citerede forskere på Kø-
benhavns Universitet. I alt blev det til 641 artikler, radio og- og tv-indslag i perioden 
1. november 2013 til 1. november 2014.

”På FAOS er vi glade for placeringen, og ser det som en indikator på, at journalister-
ne er bevidste om vores arbejde og den viden, vi kan bidrage med,” siger Søren Kaj 
Andersen, der primært udtaler sig om emner, der vedrører overenskomstforhandlinger 
og udenlandsk arbejdskraft, men også generelt om aftale- og organisationsforhold på 
det danske arbejdsmarked.  
Placeringen ligger fint i tråd med FAOS’ strategi om at være det naturlige kildevalg for 
journalister, når de skal skrive om emner indenfor centrets forskningsområder. 

”Vi har to vigtige roller. Dels er det vigtigt, at vi selv er gode til at tage fat i jour-
nalisterne og gøre dem opmærksomme på nye forskningsresultater m.m. Dels er det 
vigtigt, at journalisterne kender os, og henvender sig, så snart der kører en debat 
indenfor vores område.” 
 
Slår flere kendte forskere
Med placeringen slår Søren Kaj Andersen flere (medie) kendte og ofte brugte forskere, 
som Juraprofessor Eva Schmidt(nr 18), læge og ernæringsekspert Arne Astrup (nr 15) 
og professor og DNA-forsker Eske Willerslev (nr. 10). 

Blandt de otte øverste på listen er så tunge piger og drenge som professor og læge 
Bente Klarlund(nr. 5), professor i statskundskab Marlene Wind(nr. 3) og så selvfølge-
lig listens nummer et professor i statskundskab og valgforsker Kasper Møller Hansen.   

Som grafen viser, varierer 
antallet af artikler, hvor FAOS 
leverer viden fra måned til 
måned. De helt store udsving 
ses dog ved overenskomstfor-
handlingerne.  

2012  marts juni  2013  marts  august 2014  februar  maj  september  december

OK-14. Den private sektor.  
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ØKONOMI
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Økonomi 
Grundstammen i FAOS’ økonomi er programbevillingen, der knytter sig til FAOS’ 
forskningsprogram. Den nuværende programbevilling dækker årene 2014- 18 og ud-
gør årligt 6.640.000 kroner, hvilket for året 2014 svarede til 67 procent af de samlede 
bevillinger. Udover programbevillingen stammer FAOS’ indtægter fra en række sup-
plerende bevillinger, der er knyttet til specifikke projekter. De supplerende bevillinger 
kommer i vid udstrækning fra samme bidragsydere som programbevillingen.
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FAOS’ indtægter 2014
Programbevillingen

�3.318.000�kr.� Industriens�Uddannelses-�og��
Samarbejdsfond�
(DI�og�CO-Industri)

� 1.500.000�kr.

� 1.300.000�kr.�

Bygge-�og�Anlægsbranchens��
Uddannelsesfond

Dansk�Erhverv,�
HK-Handel�og�HK-Privat

Landsorganisationen�
i�Danmark

� 500.000�kr.

� 500.000�kr.

� 340.000�kr.

FAOS’ udgifter 2014

�Drift�

Løn

2.500.000�kr.

Supplerende��
bevillinger

Dansk�
Arbejdsgiverforening

Beskæftigelsesministeriet�

� 3.318.000�kr.�

6.579.000�kr.
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Nyt forskningsprogram  
I 2014 tog FAOS hul på et nyt, femårigt forskningsprogram med titlen 
Den danske model og presset fra internationalisering og differentiering. 
Forskningsprogrammet tager afsæt i, at den danske model, centreret 
om det kollektive aftalesystem, står stærkt her i midten af 2010’erne. 
Overenskomstdækningen er i international sammenhæng høj og er 
ikke faldet nævneværdigt i de senere år. Omfanget af emner, der regu-
leres af arbejdsmarkedets parter i overenskomsterne, har aldrig været 
mere omfattende, og det er med lærerkonflikten i 2013 som eneste 
undtagelse lykkedes parterne at forhandle aftaler på plads gennem 
kriseårene. Dette adskiller finanskrisen fra oliekrisen i 1970ernes, hvor 
overenskomstforhandlingerne tre runder i træk endte i politiske ind-
greb og en krise for selve aftalesystemet.
Når det er sagt, er der også tydelige udfordringer. De er primært 

afspejlet i to gennemgående temaer i programmet. For det første en 
internationalisering, der omhandler flytning af produktion af varer og 
service til udlandet (outsourcing), udenlandske virksomheders ageren 
på det danske arbejdsmarked, europæisk arbejdsmarkedsregulering, 
der i disse år tager nye former, og en arbejdsmigrationen fra specielt 
Øst- og Centraleuropa, der til stadighed skaber debat. 
For det andet en differentiering, som kommer til udtryk på forskellig 

vis. Det sker for eksempel, når den traditionelle fagbevægelse bliver 
udfordret af de ’gule’ organisationer, og når udenlandsk arbejdskraft 
fra forskellige dele af verden bliver en del af det danske arbejdsmar-
ked. Dette rammer også virksomhedsniveauet og handler om, hvordan 
ledelse og medarbejdere forholder sig til en stadig mere sammensat 
medarbejdergruppe samt udenlandske virksomheder, der kommer 
hertil med andre forestillinger om regulering og samarbejde end, hvad 
vi umiddelbart kender fra den danske model.  
For en nærmere beskrivelse af FAOS’ forskningsprogram 2014-2018 

se faos.dk 

FAOS’ forskningsprogram er opdelt i fem forskningsområder (FO). På 
de følgende sider præsenter vi de vigtigste tiltag og resultater fra hver 
af de fem forskningsområder fra året 2014.  
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REGULERING PÅ SEKTOR- OG NATIONALT NIVEAU

FO1
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere overenskomst-
fornyelserne indenfor det private og offentlige arbejdsmarked samt den 
arbejdsmarkedsrelevante lovregulering. Her undersøger FAOS blandt 
andet, hvad en stigende international konkurrence betyder for det danske 
arbejdsmarked, samspillet mellem aftaler og lovgivning, og hvordan afta-
lesystemerne har udviklet sig gennem årene.
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Var lærerlockouten et angreb på 
den danske model? 

Utallige fejlslagne forsøg på at nå til enighed og en lærerlockout, der endte i et lov-
indgreb. Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2013 var ikke som 
overenskomstforhandlinger er flest. Men hvorfor endte OK13, som den gjorde, og var 
der ligefrem tale om et angreb på den danske model? 

De og mange andre spørgsmål belyser Mikkel Mailand i sin publikation: Overens-
komstforhandlinger under pres - OK2013 i den offentlige sektor.

Bogen blev præsenteret på et velbesøgt seminar 19. november 2014 og indeholder 
også en diskussion af OK13s videre betydning for den danske aftalemodel. 

Undersøgelsen beskriver, hvordan Gymnasieskolernes Lærerforening hårdt pres-
set valgte at indgå et forlig, der betød tabt forhandlingsret om arbejdstid til gengæld 
for en lønkompensation. Analysen dækker også folkeskoleområdet, hvor Lærernes 
Centralorganisation sagde nej tak til at indgå forlig som gymnasielærernes, og hvor 
processen endte med lockout og politisk indgreb efter fejlslagne forsøg på at forlige 
parterne. 

Fælles for de to undervisningsområder var, at arbejdsgiverne ville have en ren 
ledelsesret vedrørende arbejdstidsspørgsmålet fremfor at forhandle den kollektivt. 
De etablerede derfor et meget snævert forhandlingsrum, hvor kun meget begrænsede 
kompromiser var mulige. Et så snævert forhandlingsrum er ikke i sig selv et brud på 
den danske model, ligesom både lockout og lovindgreb uomtvisteligt ligger indenfor 
rammerne af modellen. Men undersøgelsen åbner for en diskussion af en række punk-
ter. Blandt andet hvorvidt en meget begrænset forhandlingsvilje fra arbejdsgiversiden 
var med til at presse modellen. 

Den danske aftalemodel er jævnligt til debat. Og en bog, der afdækker og diskuterer 
forløbet om netop OK13, skal derfor ses som et væsentligt bidrag til at belyse nogle af 
de udfordringer, som modellen møder i disse år.  

De nordiske aftalemodeller under pres
Det er ikke kun i Danmark, at forhandlingssystemet er under pres. I 2014 færdig-
gjorde Søren Kaj Andersen og Christian Lyhne Ibsen i samarbejde med med Jon Erik 
Dølvik fra det norske forskningsinstitut FAFO rapporten: De nordiske aftalemodeller 
i åbne markeder - udfordringer og perspektiver. 

Rapporten beskriver, hvordan faldende medlemstal i de nordiske fagbevægelser 
udfordrer  de nordiske fagforeningers traditionelle styrke, og hvordan de kollektive 
forhandlingssystemer i de nordiske lande har måttet tilpasse sig det internationale 
skift til et lavinflationsregime, mere intens konkurrence og øget mobilitet. 

Rapporten var et biddrag til et fælles nordisk forskningsprojekt, NordMod-projekt, 
der bredt analyserer udfordringer og perspektiver for de nordiske velfærdssamfund 
frem mod 2030. Samtidig udgav fagbevægelsens europæiske forskningsinstitut, ETUI 
en engelsk version af rapporten som et led i deres egen rapportserie. 

Læs mere om FAOS’ aktiviteter indenfor FO1 på faos.dk

Under�FO1�har�vi�valgt�at�
fremhæve�følgende.
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ARBEJDSMARKEDSORGANISATIONERNE

FO2
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere udviklingen 
i danske arbejdsmarkedsorganisationer. Her undersøger FAOS blandt 
andet, hvad det betyder for overenskomstforhandlinger og trepartssamar-
bejde, at tilslutningen til de overenskomstbærende fagforeninger er dalene, 
hvad der bestemmer medlemsudviklingen i de enkelte fagforeninger, og 
hvorfor arbejdsgiverorganisationerne har haft held med at få flere til at 
melde sig ind.
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Ufaglærte privatansatte melder sig 
ud af fagforeningerne 

Ufaglærte, der er ansat i private servicevirksomheder, melder sig i højere grad ud af 
LO’s fagforbund end deres faglærte kolleger. Sidstnævnte vælger til gengæld i højere 
grad at være medlem af en gul fagforening end tidligere. 

I 2014 udarbejdede Christian Lyhne Ibsen fra FAOS i samarbejde med Jonas Toubøl 
og Anton Grau Larsen med finansiering fra LO-rapporten: Det mobile danske ar-
bejdsmarked og organisering af lønmodtagerne.

Rapporten belyser tre spørgsmål: Hvor står LO-organisationerne svagt og stærkt? 
Hvor har de gule organisationer i særlig grad vundet indpas? Og endelig hvor er den 
samlede organisationsgrad faldet mest dramatisk?   

Det er ikke noget nyt, at arbejdstagere takker nej til medlemskab hos de traditionelle 
fagforbund, men en detaljeret undersøgelse af arbejdtagernes valg og fravalg fordelt 
på 41 nøje definerede segmenter har ikke tidligere været belyst.

Segmenter skal forstås som underarbejdsmarkeder, indenfor hvilke lønmodtagerne 
typisk skifter stillinger. Et segment rummer for eksempel både pædagoger og tjenere 
og bartendere, da man ofte ser tjenere skifte til et job indenfor pædagogik og vice 
versa.

Rapporten viser blandt andet, at segmenterne Transport, Butik/levering, Restau-
ration/hotel oplever markante fald i organisationsgraderne i perioden 1995-2012. 
Forskerne viser også, hvordan den enkeltes arbejds- og livsvilkår påvirker motivation 
til at organisere sig eller lade være.

Rapporten giver et godt afsæt for en ny rapport som forskerne arbejder på at få 
færdig i løbet af 2015. Her kortlægger de vandringer fra LO-fagforbund til gule fag-
forbund og undersøger, hvordan jobskifte påvirker lønmodtagere til at skifte fagfor-
ening. Derudover analyserer de effekten af organisationsgraden på arbejdspladsen og 
nyansattes tilbøjelighed til at organisere sig.  

Vigtig viden om rollefordeling ved mulig fusion mellem LO og FTF
LO og FTF drøfter i øjeblikket mulighederne for dannelsen af en ny fælles hovedorga-
nisation. I den forbindelse bad LO og FTF i 2014 FAOS om at udarbejde en analyse 
af hovedorganisationernes roller i forhandlingssystemet. Undersøgelsen er lavet af 
Søren Kaj Andersen og Anna Ilsøe og giver et indblik i de to organisationers roller i 
forhandlingssystemet. 

Generelt har FTF en meget mere begrænset formel rolle end LO. Det hænger i vid 
udstrækning sammen med den hovedaftale LO har med DA. Til gengæld har FTF 
(som LO) en række uformelle roller i forhandlingssystemet. Rapporten indgik som 
baggrundsmateriale for de diskussioner, ledende repræsentanter fra LO og FTF’s 
medlemsorganisationer har haft vedrørende mulighederne for at skabe en eventuel ny 
fælles hovedorganisation.

Læs mere om FAOS’ aktiviteter indenfor FO2 på faos.dk

Under�FO2�har�vi�valgt�at�
fremhæve�følgende.
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VIRKSOMHEDSNIVEAUET

FO3
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere forhandlinger, 
samarbejde og organisering på arbejdspladserne. Her undersøger FAOS 
blandt andet, hvad det betyder, at nogle virksomheder og lønmodtagere 
står udenfor den danske model, hvorfor modellen fravælges, og hvad det 
betyder i de enkelte virksomheder. Feltet belyser også nye samarbejdsfor-
mer på virksomhederne, og  hvordan multinationale selskaber agerer på 
det danske arbejdsmarked og konsekvensen af outsourcing.
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Udfordring at fastholde  
deltidsansatte

På hvilken måde kan en uformel ordudveksling mellem chef og medarbejder, mens 
de fylder varer på hylderne, være med til at fastholde medarbejderen? Det var et af 
de spørgsmål, som blev afdækket, da Anna Ilsøe og Jonas Felbo-Kolding i september 
2014 præsenterede deres undersøgelse: Samarbejde om arbejdstid og uddannelse – 
veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel. 

Undersøgelsen er baseret på seks casestudier og tager afsæt i nogle af de udfordrin-
ger, som danske detailvirksomheder står overfor i disse år. 

Udvidede åbningstider betyder, at butikker i stigende grad må ty til deltidsansatte 
for at dække aftentimer og weekendvagter. Denne gruppe, der primært består af unge 
mennesker, er mere tilbøjelig til kun at være i jobbet i en kortere periode, og det bety-
der øgede udgifter til rekruttering og oplæring.

Analysen viser imidlertid, at disse medarbejdere kan fastholdes i jobbet i længere tid, 
hvis de bliver hørt af ledelsen og får indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejds-
tid. Derfor kan det være gavnlig for lederne både at tage sig tid til den uformelle, 
individuelle samtale på gulvet og den mere formelle individuelle MUS-samtale. Under-
søgelsen viser også, at for eksempel facebookgrupper, hvor de ansatte selv kan bytte 
vagter eller udveksle interne beskeder kan være gavnlige værktøjer i processen med at 
få denne gruppe til at blive i jobbet i længere tid end ellers. 

Globalisering påvirker løn- og arbejdsvilkår
Når IT-branchen rykker arbejdspladser til udlandet, har det konsekvenser for løn- og 
arbejdsvilkår, mens det har mindre betydning, når medicinalfirmaer outsourcer jobs. 
Det er en af konklusionerne i Nana Wesley Hansen og Steen E. Navrbjergs rapport 
om akademikeres løn og arbejdsvilkår set i lyset af globaliseringen. 

Rapporten udkom i 2014 og viser også, at Danmark og ikke mindst højtuddannede 
danskere sandsynligvis går glip af nye job i medicinalindustrien. 

Danske medicinalvirksomheder ekspanderer både nationalt og i udlandet, men der 
er indikationer på, at de fleste akademikerjobs bliver skabt i udlandet. 

Undersøgelsen trækker på en lang række forskellige datamaterialer og rummer også 
resultater vedrørende universiteternes internationalisering og danske akademikeres 
internationale mobilitet. Projektet blev finansieret af Dansk Magisterforening.

Læs mere om FAOS’ aktiviteter indenfor FO3 på faos.dk

Under�FO3�har�vi�valgt�at�
fremhæve�følgende.
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ARBEJDSMIGRATION

FO 4
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere stigningen af 
udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Her undersøger 
FAOS blandt andet, hvad det stigende antal øst- og centraleuropæere 
betyder for løn, ansættelses- og aftaleforhold i den danske model, hvilke 
motiver har danske arbejdsgivere til at bruge udenlandsk arbejdskraft, og 
hvordan påvirker de nye arbejdstagere udviklingen af danske job. 
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Velintegrerede øst- og  
centraleuropæere?

Udenlandsk arbejdskraft er i disse år et emne, der får meget opmærksomhed fra både 
fagbevægelsen, arbejdsgiverorganisationer, politikere og medier. FAOS publicerede i 
2013 en stor undersøgelse om virksomhedernes brug af østeuropæisk arbejdskraft. 
Gentagne gange gennem 2014 refererede forskellige medier til bogen, ligesom vi også 
ved flere lejeligheder var ude at fortælle om den. 

Derfor var det også naturligt at følge op med en artikel, der påpegede en tendens, 
der allerede kunne ses i 2013-rapporten. Der er tilsyneladende et skel mellem arbejds-
migranter, der arbejder her midlertidigt og dem, der er her i længere tid. De første er 
oftest udstationerede eller pendlere, mens sidstnævnte har mere permanente ansættel-
ser i danske virksomheder. 

Tal fra jobindsats.dk viser, at omkring en tredjedel af de øst- og centraleuropæere, 
der i 2014 havde et arbejde i Danmark havde været her i minimum tre år.

Der er altså en stor gruppe, der har været her ganske længe og måske vil blive her 
permanent. Men det er stadig et åbent spørgsmål om de, i modsætning til de mere 
midlertidige arbejdsmigranter, bliver mere eller mindre fuldt integreret på det danske 
arbejdsmarked og får del i rettigheder og påtager sig de pligter, der hører med.

Den vedvarende opmærksomhed om udenlandsk arbejdskraft viser, at det fortsat 
er vigtigt at forske i emnet. Derfor er det positivt, at FAOS i 2014 fik finansieret og 
igangsat to store forskningsprojekter, der begge dykker dybere ned i spørgsmål om 
udlændinge, der kommer til Danmark, hvorvidt de integrerer sig på det danske ar-
bejdsmarked og hvilken betydning, det har.   

Rumænske og polske arbejderes integration på det danske arbejdsmarked.
Det første projekt forsøger at få en nærmere forståelse for, hvorvidt og hvordan 
polakker og rumænere , der bosætter sig i Danmark, bliver integreret på arbejdsmar-
kedet over tid. Samtidig ser projektet på, hvilken rolle sociale netværk spiller i forhold 
til denne gruppes tilknytning og integration. Projektet bygger dels på en spørgeske-
maundersøgelser, der går ud til polakker og rumænere, dels på registerdata om de to 
grupper af udenlandske arbejdstagere. Dette projekt er samtidig et ph.-d.-projekt for 
Jonas Felbo-Kolding og er til dels finansieret af Beskæftigelsesministeriet. De første 
resultater fra projektet bliver publiceret i efteråret 2015. 

Udenlandske virksomheder og medarbejdere i bygge og anlæg 
Det andet projekt undersøger udenlandske arbejdstageres løn- og arbejdsvilkår m.m. i 
bygge- og anlægsbranchen. Det sker blandt andet ved interviews med 200 udstatione-
rede polakker og tyskere i branchen. Et yderligere formål er at afdække udenlandske 
virksomheders oplevelser og erfaringer i bygge og anlægsbranchen. Dette sker via 
interviews med repræsentanter fra de udenlandske virksomheder, samt danske aktører, 
der er i kontakt med disse virksomheder. Projektet er finansieret af Dansk Byggeri og 
3F og vil blive publiceret i efteråret 2015.

Læs mere om FAOS’ aktiviteter indenfor FO4 på faos.dk

Under�FO4�har�vi�valgt�at�
fremhæve�følgende.
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EU-REGULERINGEN

FO 5
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere samspillet 
mellem EU og det danske arbejdsmarked. Her undersøger FAOS blandt 
andet, hvad det betyder, at EU i stigende grad kommer med initiativer, 
der potentielt kan påvirke danske løn- og arbejdsvilkår, hvordan EU’s 
vækst- og beskæftigelsesinitiativer påvirker arbejdsmarkedet, og i hvilket 
omfang EU formår at imødegå de arbejdsmarkedsudfordringer, som følger 
i kølvandet på økonomisk krise, udvidelser og demografisk udvikling. 
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Hvilke EU-tiltag optager danske  
arbejdsmarkedsorganisationer?

Et væsentligt tiltag på dette område i 2014 var at forberede fremtidige undersøgelser 
herunder den følgeforskning, der over den næste programperiode skal præge dette 
forskningsområde.  
Følgeforskningen har for det første til hensigt at belyse de udfordringer som EU’s 
arbejdsmarkedspolitik skaber for den danske model. For det andet at analysere de 
europæiske problemstillinger, der optager de danske parter indenfor arbejdsmarkeds-
området.

Dette vil ske med udgangspunkt i regelmæssige interviewrunder med danske arbejds-
markedsorganisationer samt forskellige litteraturstudier.  
FAOS gennemførte derfor i 2014 en større rundspørge blandt repræsentanter fra fag-
bevægelsen, arbejdsgiverorganisationerne og beskæftigelsesministeriet med det formål 
at blive klogere på samspillet mellem EU-tiltag og den danske model. 

EU har stor indflydelse
EU har afgørende indflydelse på det danske arbejdsmarked. Strømmen af nye arbejds-
retslige direktiver går ikke så stærkt som tidligere, til gengæld bliver eksisterende 
direktiver kontinuerligt revideret og implementeret, hvilket har direkte indflydelse på 
arbejdsmarkedet herhjemme. Derudover kommer der også nye direktiver og regula-
tiver, der umiddelbart ikke omhandler det arbejdsretlige område, men som indirekte 
har konsekvenser for arbejdsmarkedet. Derfor har FAOS løbende fokus på EU, og vi 
har udover det omtalte projekt også lagt an til en undersøgelse af ungdomsarbejdsløs-
hed i Europa.

Læs mere om FAOS’ aktiviteter indenfor FO5 på faos.dk

Under�FO5�har�vi�valgt�at�
fremhæve�følgende.
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