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FAOS BERETNING 2016

Forord Den 6. September 2016 fejrede FAOS sine to grundlæggere Jesper Due og Jørgen 
Steen Madsen med en bogudgivelse og en konference. Titlen på begge var ”Den 
Danske Model set udefra”. Såvel bogen som indlæggene på konferencen er præget af 
udenlandske kolleger, der præsenterede deres syn på og vurderinger af udviklingsten-
denser i dansk arbejdsmarkedsregulering. Debatten kan man læse mere om længere 
inde i denne beretning. Otte af bogens i alt 24 kapitler er skrevet af udenlandske 
kolleger eller af FAOS forskere sammen med de udenlandske kolleger. Dette kan jo så 
føre til en sidebemærkning om, at 2016 også var året, hvor forskningen ved FAOS – 
ligesom på det øvrige Samfundsvidenskabelige Fakultet – blev evalueret af et interna-
tionalt forskerpanel. Ligesom da vi sidst blev evalueret for fem år siden, kan vi glæde 
os over en positiv evaluering. Det blev fremhævet, at hvad publikationer angår, så er 
FAOS ”highly productive” og udgivelserne er af ”good quality” samtidig bliver vi po-
sitivt fremhævet for at have løbende samarbejdsprojekter med udenlandske kolleger. 
Hermed er vi så tilbage ved ”Den Danske Model set udefra”.

Det kontinuerlige samarbejde med udenlandske forskerkolleger er ikke af ny dato. 
Når fejringen af Jesper og Jørgen kom til at inddrage udenlandske kolleger skyldes 
det, at relationerne går mange år tilbage. Det er samtidig relationer, vi har bygget vi-
dere på. Et eksempel på dette var det internationale ph.d.-seminar, som vi var vært for 
først på året i 2016. I dette netværk mødes vi en gang om året med ph.d.-studerende 
og deres vejledere fra en række af de førende miljøer indenfor vores forskningsfelt. 
Her skal blot nævnes London School of Economics, Cornell University, USA, og War-
wick Business School, UK.

Festskriftets titel ”Den Danske Model set udefra” dækker  ikke alt, hvad man 
finder i bogen. Nok er der en stribe udefrakommende forfattere, men i bogens sidste 
del giver seks absolutte topfolk fra de helt centrale arbejdsmarkedsorganisationer 
deres ”insider blik” på de udfordringer, der i disse år møder dansk arbejdsmarkeds-
regulering, eller – om man vil – Den Danske Model. Dette understreger, at den tætte 
dialog med organisationerne på det danske arbejdsmarked er helt afgørende for vores 
forskning og virke. Men samtidig viser det også, at FAOS har en direkte relevans for 
beslutningstagere i og omkring dansk arbejdsmarkedsregulering – samt selvfølgelig 
også for en bredere interesseret offentlighed. Derfor er vi også glade for, at det særligt 
i efteråret 2016 lykkedes at gennemføre en lille række åbne seminarer om blandt 
andet udstationerede og løst ansatte arbejdstagere.

2016 var det tredje år i FAOS’ forskningsprogram 2014-18. Den grundlæggende 
finansiering af dette program er blevet sikret af bevillinger fra Industriens Uddan-
nelses- 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, marts 2017

Søren Kaj Andersen    Mikkel Mailand 
centerleder, lektor, ph.d.   forskningsleder, lektor, ph.d.

 



| 2 |

beretning | FAOS BERETNING 2016



| 3 |

 FAOS BERETNING 2016

Forord� 1

Indholdsfortegnelse� 3

Debat�om�Den�Danske�Model�� 4

Internationalt�ph.d.-seminar� 7

FAOS�fik�bevillinger�til�ny,�relevant�forskning�� 8

FAOS�i�medierne� 10

Udsnit�af�mest�downloadede�FAOS-rapporter�i�2016� 12

FAOS�forskningsprogram� 14

Forskning: Andelen af polakker og rumænere, der bliver 
i Danmark, er steget markant  16

Forskning: Digitalisering ændrer job i servicebranchen 18

Forskning: Lokalaftaler giver vikarer bedre vilkår 20

Forskning: Danske arbejdsgivere bakker op om Den Danske Model 22

Forskning: FAOS fik international opmærksomhed på 
Den Danske Model 24

Økonomi� 26

Ansatte�hos�FAOS� 27

Oversigt�over�udgivne�publikationer�2016� 28



| 4 |

debat om den danske model | FAOS BERETNING 2016

100 deltagere fra ind- og udland diskuterede lovgivning  
versus kollektive aftaler, da Faos var vært ved en stor konfer-
ence. afsættet var lanceringen af bogen ”den danske model -
set udefra”.

Der var stor tilslutning, da FAOS 6. september 2016 afholdt konferencen ”Den 
Danske Model set udefra.” FAOS havde samlet forskere fra ind- og udland i Vartovs 
gamle, smukke lokaler i indre København. Her gav de deres bud på, hvilke udfor-
dringer Den Danske Model står overfor. Lovgivning i forhold til kollektive aftaler 
blev diskuteret med input fra norsk og tysk side, et andet oplæg sammenlignede det 
danske og australske aftalesystem og fra Holland kom et indspark om variationer af 
decentralisering i Europa. Dagen bød også på en paneldebat med repræsentanter fra 
både arbejdstager- og arbejdsgiversiden. Her blev emner som fald i organisations-
grad, atypiske ansættelser og mindsteløn diskuteret med ivrig deltagelse fra salen.  
Konferencen var en ud af flere konferencer, som FAOS har afholdt i 2016, men den 
der var størst tilslutning til. 

Konference: FAoS skabte debat  
om den danske Model

trine P. larsen og anna Ilsøe 
fra Faos var både initiativ-
tagere til bogen og konferen-
cen. derfor var de naturligvis 
også værter på selve dagen. 
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dagens to hovedpersoner 
Jesper due og Jørgen steen 
madsen holdt takketale og 
benyttede lejligheden til at 
komme med anekdoter fra 40 
års forskning i den danske 
model. 
”I begyndelsen var der en vis 
skepsis, når vi fortalte, at vi 
ville skrive om de uformelle 
relationer i forhandlingssyste-
met – f.eks. sagde sygepleje-
rådets daværende formand 
kirsten stallknecht, at alle 
døre ville blive lukket for os, 
hvis vi gjorde det. denne 
skepsis forsvandt efterhån-
den, og siden har vi aldrig  
oplevet forsøg på at lægge 
grænser for, hvad vi ville 
skrive”. 

Pernille knudsen, da, michael Jacobsen, lo, sine sunesen aC, og michael Ziegler, kl  
udgjorde panelet, der både diskuterede og svarede på spørgsmål fra salen. 
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der blev lyttet, reflekteret og grinet. alt sammen noget, der bidrog til, at dagen blev en stor 
succes.

Russell lansbury fra Univer-
sity of sydney business school 
sammenlignede den danske 
og den australske aftalemo-
del. 
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InteRnatIonalt Ph.d.-semInaR | FAOS BERETNING 2016

FAoS var vært ved internationalt 
ph.d.-seminar
19 ph.d.-studerende og professorer fra hele verden var samlet, da 
Faos var vært ved et ph.d.-netværksmøde i februar 2016. 

Arbejdskraftens frie bevægelighed, brasilianske virksomheder, der udvikler deres egne 
konfliktløsningsværktøjer og sociale netværks betydning for østeuropæeres integra-
tion på det danske arbejdsmarked. Emnerne spændte vidt, da 19 ph.d.-studerende og 
professorer fra hele verden mødtes på FAOS for at dele deres forskning og få feed-
back.

”Det har givet mig nye perspektiver på mit eget ph.d.-projekt. Dels i forhold til, 
hvordan kolleger griber deres forskning an, og dels i forhold til at udveksle viden om 
emner, der relaterer sig til arbejdsmarkedet,” siger ph.d.-studerende ved FAOS, Jonas 
Felbo-Kolding.

Netværket er et af de mest prestigefyldte internationale ph.d.-netværk indenfor 
arbejdsmarkedsforskning og FAOS har været med siden 2014. 

Grundtanken er, at ph.d.-studerende præsenterer deres resultater for de internatio-
nale forskerkolleger. Det indbefatter blandt andet kritik og gode råd fra seniorforskere 
i netværket. Det giver de yngre ph.d’ere mulighed for at blive udfordret af ældre, 
garvede kolleger og  diskutere deres forskning med nogle af de ypperste kapaciteter 
indenfor feltet.

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. Overordnet skal deltagelsen i dette netværk ses som et udtryk 
for FAOS’ ambitioner om at styrke sine internationale relationer. Det handler her også 
om, at seniorforskere mødes regelmæssigt, samarbejder om tværnationale projekter, 
søger fælles finansiering samt publicerer internationalt i fællesskab.

”Ligesom de yngre ph.d-studerende får et netværk, er det her også en kærkommen 
lejlighed for os ældre forskere til at mødes og styrke vores relationer,” siger Søren Kaj 
Andersen.

Både Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding var derfor mødt op, da netværket 
havde deres 2017-møde i London i februar.

Netværket består af:
Industrial Relations Research 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 Sociology (LEST), Aix-Marseille Université, France. Doctoral School of Political Science, Public Po-
licy, and International Relations, Central European Univesity (CEU), Hungary. Employment Relations and Organi-
sational 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. Hertie School of Governance, 
Berlin, Germany.Department of Labor Relations, Law, and History, Cornell University, USA. FAOS, Department of 
Sociology, University of Copenhagen, DK. 
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FAoS fik bevillinger til ny forskning
I 2016 fik Faos bevillinger til tre nye, spændende forsknings-
projekter. de tre projekter er med til at styrke Faos’ profil og 
sætte fokus på nogle af de nye udfordringer indenfor arbejds-
markedsforskning.

Hvordan står det til med kollektive forhandlinger og medarbejderinddragelse i de 
kreative industrier i Danmark? Hvordan er forholdene for ansatte i ældreplejen,  
skole- og hospitalsvæsenet efter finanskrisen? Og hvad betyder det, når kassemedar-
bejderen bliver skiftet ud med en selvskanner? Det er nogle af de spørgsmål, som nye 
bevillinger til FAOS skal gøre det muligt at finde svar på. Alle tre projekter er startet 
op i 2016 og forventes afsluttet i henholdsvis 2017 og 2018.

Strategic but vulnerable: Industrial Relations and Creative Workers (IR-CREA) 
Dette projekt har fokus på de kreative industrier som f.eks. udvikling af computerspil 
og reklame. Formålet er at analysere kollektive forhandlinger, medarbejderinddragelse 
og anden dialog mellem arbejdsmarkedets parter indenfor de kreative industrier i 
Danmark, Holland og Italien. Forskerne ønsker blandt andet at undersøge, hvordan 
kreative medarbejdere er repræsenteret på arbejdspladsen, og hvilke strategier der 
bliver anvendt i forhold til organisering  af virksomheder og medarbejdere.

”De kreative industrier er interessante at undersøge, fordi de i disse år oplever en 
markant vækst, og er et af de områder, som især beskæftiger mange løst ansatte. Men 
der er relativt begrænset forskning på området,” siger Trine P. Larsen, projektansvar-
lig. 

Bevilling til FAOS: 800.000 kroner fra Europa-Kommissionen 
Projektperiode: April 2016 - marts 2018 

Bargaining and Social Dialogue in the Public Sector (BARSOP) 
Dette projekt undersøger, hvordan relationerne mellem arbejdsmarkedets parter i den 
offentlige sektor er blevet påvirket af den økonomiske krise og af reformpolitikker – 
og hvilken betydning dette har haft for beskæftigelsen i den offentlige sektor og den 
offentlige service. Fokus er særligt på forholdene  i folkeskolen, i hospitalssektoren og 
i den kommunale ældrepleje. Projektet omfatter i alt ni EU-lande – FAOS er ansvarlig 
for analysen af Danmark.

”Den offentlige sektor er et område, som vi har stor erfaring med, og håbet er 
derfor, at vi kan være med til at sikre, at kvaliteten af dette projekt bliver høj,” siger 
Mikkel Mailand, projektansvarlig.

Bevilling til FAOS: 200.000 kroner fra Europa-Kommissionen. 
Projektperiode: April 2017 - marts 2018. 

➊

➋
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Digitalisering af servicearbejdet
Dette projekt undersøger, hvad der sker, når digitaliseringen rykker ind i servicebran-
chen. Det kan være når selvskannere i stigende grad overtager kassedamens job, eller 
når en virksomhed benytter sig af digitale platforme. Projektet fokuserer på, hvordan 
digitalisering ændrer det enkelte jobs form og indhold, og hvordan denne ændring 
påvirker både den ansatte og arbejdsgiveren. Fokus vil være på detailhandlen og kon-
torarbejde i den private sektor. 

”Til trods for en høj digitaliseringsgrad i denne sektor, er der ikke forsket meget i 
det. Det er interessant at finde ud af, hvilke jobfunktioner, der fylder mere og hvilke, 
der fylder mindre efter at nye teknologier tager over,” siger Anna Ilsøe, projektansvar-
lig.

Bevilling til FAOS: 1 million fra Dansk Erhverv, HK/Privat, HK Handel samt 
FAOS´ programbevilling 
Projektperiode: Marts 2016 - november 2017

➌
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Mandag den 25. april 2016
Debat 23

.

KRONIK DEN 25. APRIL 2016

Trods opmærksomheden udgør

udenlandsk arbejdskraft i b
yggeri-

et kun omkring 8 pct. af fuldtids-

beskæftigelsen i branchen. Det er

kun lidt mere end for det samlede

arbejdsmarked. Så hvorfor hører vi

så meget om udenlandsk arbejds-

kraft i b
yggeriet? En årsag kan væ-

re, at der er mange udstationerede

arbejdstagere i bygge- og anlægs-

branchen. Det er sæ
regent for

branchen. Udstationerede arbejds-

tagere er typisk ansat i et andet

EU-land, hvorfra deres arbejdsgi-

ver har sendt dem til D
anmark for

midlertidigt at udføre en specifik

bygge- eller anlægsopgave. 

Udstationerede er svære at få in-

formationer om, fordi de ikke op-

træder i d
e almindelige statisti

k-

ker. M
ed henblik på at kaste lys

over gruppens løn- og ansættelses-

vilkår har vi netop færdiggjort en

undersøgelse, hvor vi har intervie-

wet udstationerede polakker og ty-

skere i branchen.

Groft sa
gt deler arbejdsmarkedet

for udstationerede polakker i b
yg-

geriet sig
 i to

 forskellige delar-

bejdsmarkeder; dels et på de store

pladser, hvor de arbejder for sto
re

eller mellemstore virksomheder og

dels et hvor opgaverne udføres for

små virksomheder eller private

husstande. Lønniveauet varierer

meget mellem de to delarbejds-

markeder. Polakkerne på de større

bygge- og anlægsprojekter, får gen-

nemsnitlig
 en tim

eløn på 119 kr..

Det er en løn, der lig
ger lig

e om-

kring mindstebetalingssatserne i

de relevante kollektive overens-

komster. Det er dog samtidig en

løn, der lig
ger klart under de ca.

170 kr. i t
imen, som en gennem-

snitlig
 dansk bygningsarbejder tje

-

ner. 
Dette hænger bl.a. sammen

med, at danske arbejdstagere ofte

vil have forhandlet en lokal aftale,

der vil bringe tim
elønnen højere

op. Blandt udstationerede polak-

ker, der udfører opgaver for sm
å

virksomheder, finder vi lavere løn-

ninger, og allerlavest bliver løn-

ningerne for dem, der arbejder for

private husstande. 

Her får udstationerede polakker

gennemsnitlig
t 83 kr. i t

imen for

at renovere boliger, bygge carporte

mv. Det er en løn, der ikke bare lig-

ger langt fra
 danske bygningsar-

bejderes løn, men også væsentligt

under overenskomstniveauet.

Interviewene med tyskere viste, at

der er en række gennemgående

forskelle mellem udstationerede

tyskere og polakker i b
ranchen.

Blandt de tyske udstationerede var

hovedtendensen, at udstationerin-

gen var en integreret del af deres

arbejdsliv. 85 pct. af tyskerne var

således ansat i virksomheden lang

tid før, de blev udstationeret, og

når de blev sendt ud, fik langt stø
r-

stedelen både bolig- og transport-

udgifter betalt af deres arbejdsgi-

ver. Blandt polakkerne havde om-

kring halvdelen ikke været ansat i

virksomheden før udstationerin-

gen til D
anmark. 

Kun en tredjedel af polakkerne

fik transportudgifterne dækket af

deres arbejdsgiver, og halvdelen fik

boligudgifterne dækket. M
ange

måtte altså selv dække de ekstra-

udgifter, der er forbundet med at

skulle rejse til o
g opholde sig i

Danmark.

Disse ekstraudgifter påvirker også

polakkernes vurdering af deres

løn. Når vi spurgte ind til d
eres

umiddelbare vurdering af den løn,

de får, sy
ntes omkring halvdelen,

at lønnen var høj eller meget høj. 

Men når vi bad dem tage rejse-

omkostninger og prisn
iveauet i

Danmark i betragtning, syntes et

flertal, at lønnen var lav eller me-

get lav. Omvendt var tyskernes

vurdering nogenlunde stabil, så
le-

des at stø
rstedelen fandt deres løn

passende.

Også når det gælder arbejdstid

og overtidsbetaling, er der forskel-

le mellem tyskere og polakker. Den

gennemsnitlig
e arbejdstid for de

tyske udstationerede var således

45 tim
er om ugen, og ca. halvde-

len fik overtidsbetaling, når de ar-

bejdede mere end 40 tim
er på en

uge. Blandt de polske udstatione-

rede lå arbejdstiden gennemsnit-

ligt på 55 tim
er om ugen, og her

var det kun 14 pct., d
er fik over-

tidsbetaling, når de arbejdede me-

re end 40 tim
er om ugen. Accep-

ten af de forholdsvis m
ange ugent-

lige arbejdstim
er er sandsynligvis

for begge grupper drevet af et øn-

ske om, dels at tje
ne mest m

uligt,

når man er væk hjemmefra, dels at

få afsluttet arbejdet hurtigt, så

man kan komme hjem igen. Men

den manglende overtidsbetaling

for stø
rstedelen af polakkerne be-

tyder, at deres arbejdsgiver ikke be-

taler for den fleksibilite
t, so

m de

udstationerede arbejdere leverer,

når de arbejder over.

Sammenligningen mellem tyske og

polske udstationerede antyder, at

det ikke er udstationering som så-

dan, men udstationering kombi-

neret med nationale forskelle i løn

og ansættelsesvilkår, der lig
ger bag

de diskussioner, vi hører i b
yggeri-

et. 
Samtidig tegner oplysninger om

løn og arbejdstid et billede af to

forskellige udfordringer. På den

ene side har vi de store byggeplad-

ser, hvor mange af de udenlandske

virksomheder er overenskomst-

dækkede. Overenskomstdæknin-

gen skyldes dels en stor indsats fr
a

fagbevægelsen, men også at den

megen opmærksomhed fra me-

dierne har fået hovedentreprenø-

rer og offentlige bygherrer til 
at

stille
 krav om overenskomst. O

ver-

enskomstdækning betyder dog ik-

ke et fra
vær af problemer og dis-

kussioner. 

For det første vidste mere end halv-

delen af de udstationerede polak-

ker ikke, om de var dækket af en

overenskomst. D
ette kan meget

vel betyde ringe indsigt i egne ret-

tigheder. 

For det andet har mange af de

arbejdsretlige sager, der er blevet

rejst o
ver for udenlandske virk-

somheder omhandlet brud på ar-

bejdstidsregler. Repræsentanter fra

de udenlandske virksomheder

hævder, at reglerne er uigennem-

skuelige og vanskelige at arbejde

med. Fagforeninger mener om-

vendt, at de afsagte arbejdsrets-

domme vidner om bevidst omgå-

else af regler. 

Endelig er der også en vedvaren-

de diskussion om priskonkurrence

inden for overenskomstens ram-

mer, hvor fagforeningerne fremfø-

rer, at forbigåelsen af den lokale

forhandling om løn knægter bran-

chens mindstebetalingssystem,

mens arbejdsgiverne fastholder, at

alle satser inden for den overens-

komstmæssige ramme kan benyt-

tes. Alt dette foregår dog inden for

rammerne af det overenskomstsy-

stem, vi har kendt i m
ere end 100

år.
På den anden side har vi villa-

vejene, hvor ganske små uden-

landske virksomheder leverer billi-

ge løsninger til 
bl.a. parcelhusejer-

ne. Her er der sjæ
ldent overens-

komstdækning. 

Fagbevægelsen når kun i be-

grænset omfang ud til d
isse små

og mindre virksomheder og de pri-

vatpersoner, der benytter sig
 af

disse virksomheder. 

Det hører med til historien, at mange

af de udstationerede arbejdstagere

på denne del af arbejdsmarkedet

juridisk set er selvstændige (en-

keltmandsvirksomheder), h
vorfor

begreber som overenskomst og løn

formelt se
t ikke har nogen rele-

vans. M
en vores samtaler med

denne gruppe viser dog, at mange

ser sig
 selv som lønmodtagere og,

at de ofte opfatter deres danske

kunder, so
m den reelle arbejdsgi-

ver. 
Det peger på, at det er deres dan-

ske kunder, der skal rettes henven-

delse til, 
hvis fo

rholdene skal for-

bedres.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN

149 polakker og 51 tyskere, der var ud-

stationeret til bygge- og anlægsopgaver,

er blevet interviewet på baggrund af et

struktureret spørgeskema. Yderligere er

29 repræsentanter fra udenlandske virk-

somheder og 18 personer, der har relatio-

ner til de udenlandske virksomheder/

udenlandsk arbejdskraft i branchen, ble-

vet interviewet. Det drejer sig om bl.a. re-

præsentanter fra arbejdsmarkedsorgani-

sationer, Arbejdstilsynet, revisorer og

advokater.

Undersøgelsen er finansieret af Dansk

Byggeri og Byggegruppen i 3F og er ble-

vet gennemført af Faos, Forskningscenter

for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstu-

dier, København Universitet.

Det er på villavejene, at problemerne med den polske arbejdskrafts løn- og arbejdsvilkår er størst. Det peger på, at det er

deres danske kunder, der skal rettes henvendelse til, hvis forholdene skal forbedres.

Pressede polakker i byggeriet

Det er deres danske kun-

der, der skal rettes hen-

vendelse til, hvis forhol-

dene skal forbedres.
SØREN KAJ

ANDERSEN

centerleder

Københavns 

Universitet

JENS

ARNHOLTZ

adjunkt

Københavns

Universitet
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70% af vælgerne i rød blok ermodstandere af ’smykkeloven’. 71% af vælgerne i blå
blok er tilhængere.

N ye tal viser, at andelen af deltids-jobs er vokset markant i hotel- ogrestaurationsbranchen samt de-tailhandlen. Den danske økonomi hargennem længere tid været på vej ud afkrisen, men det danske arbejdsmarkeder stadig præget af nogle af de forandrin-ger, krisen førte med
sig. Det gælder eksem-
pelvis den stigende an-del af deltidsansættel-
ser i visse servicefag.
Nye tal fra Eurostat vi-
ser, at deltid nu snarereer reglen end undtagel-sen i f.eks. hotel- og restaurationsbran-chen. Spørgsmålet er, hvad det kommertil at betyde for det danske arbejdsmar-ked og måden, vi regulerer på via kollek-tive aftaler – den såkaldt danske model.

I 2007, før den finansielle og økonomi-ske krise ramte Danmark, var 48 procenti hotel- og restaurationsbranchen ansatpå deltid. Det tal var i 2013 steget til 64procent. Tager vi detailhandlen, finder vien lignende udvikling. Andelen af del-tidsansatte i detailhandlen lå på 30 pro-cent i 2007, men steg efter krisen og var i2013 47 procent. 
For begge brancher gælder, at stignin-gen var kraftigst lige efter krisen i årene2009 og 2010. Det bemærkelsesværdigeer dog, at tallene ikke begyndte at faldenævneværdigt igen, i takt med at denøkonomiske situation blev bedre. Ande-len af deltidsansatte ser ud til at stabilise-re sig på et nyt højere niveau.

ANTALLET AF deltidsjobs har ofte væretgenstand for debat. Et eksempel er i for-bindelse med revideringen af lukkeloveni 2012, der åbnede for en højere grad afsøndagsåbent i detailhandlen. Her koble-de man antallet af deltidsjobs i detail-handlen sammen med ændringerne ilukkeloven. Når man ser på tallene fra førkrisen og frem, må man konstatere, atændringerne i lukkeloven i bedste faldkun er en del af forklaringen. De størstestigninger i antallet af deltidsansatte i de-tailhandlen skete i 2009 og 2010 – før luk-

keloven blev ændret i 2012. En anden me-re sandsynlig forklaring er effekten afden økonomiske krise. Krisen i 2008 ram-te Danmark hårdere end f.eks. Norge ogSverige. Her har andelen af deltidsjobs idetailhandlen og hotel- og restaurations-branchen været stabil eller svagt stigen-de i perioden 2007 til 2013. Det peger på,at deltidsansættelserne i dansk detail-handel og hotel og restauration kan haveværet en form for krisehåndtering. Che-ferne har måske valgt at ansætte på del-tid for at spare i en krisetid.Det kræver dog, at der er jobsøgende,der er interesserede i deltidsjobs. Og det

må man sige, at der har været. Navnlig engruppe har i den grad indtaget detail-handlen og hotel- og restaurationsbran-chen: de unge studerende. I 2007 udgjor-de unge under 27 år halvdelen af de an-satte i de to brancher – i 2013 var hen-holdsvis 70 og 52 procent af de ansatte ihotel- og restaurationsbranchen og de-tailhandlen under 27 år. Langt de fleste afde unge (over 80 procent) har i dag del-tidsjob, og de angiver studier som hoved-årsagen til dette valg.
De unge studerende ønsker et job, dekan kombinere med deres studium, ogdet er der stor mulighed for i detailhand-

len og hotel- og restaurationsbranchen.Her kan de få et deltidsjob, hvor mangearbejdstimer ligger om aftenen og iweekenderne, og jobbet kolliderer ikkemed deltagelse i undervisning i dagtimerpå hverdage. Når cheferne i detailhand-len og hotel- og restaurationsbranchenansætter unge studerende på deltid, erdet altså udtryk for et match i interesservedrørende arbejdstid.

MAN KAN SPØRGE sig selv, om det er ensucceshistorie eller en forfaldshistorie, atunge studerende i dag udgør den størstegruppe ansatte i hotel- og restaurations-branchen og detailhandlen i Danmark. Umiddelbart giver det god mening, atde studerende søger jobs der, hvor ar-bejdstiden passer med deres liv som stu-derende, og at cheferne ansætter fleksi-bel arbejdskraft i økonomisk trængte ti-der. På kort sigt ligner det en win-win-si-tuation.
På lang sigt ser situationen måske an-derledes ud. Mange af de deltidsansattestuderende i detailhandlen og hotel- ogrestaurationsbranchen får i dag overens-komstsikret løn med tillæg for skæve ar-bejdstider. De studerende arbejder imid-lertid kun i de to brancher, til de bliverfærdige med deres studier. Deres incita-

ment til at organisere sig i en fagforeninger derfor mindre, end hvis de så hele de-res fremtidige karriere her. 

ORGANISATIONSGRADEN i detailhandlenog hotel og restauration har været fal-dende og ligger i dag under gennemsnit-tet for det private arbejdsmarked. Det eret åbent spørgsmål, om det på lang sigtvil være nok til at sikre en overenskomst-udvikling, der fastholder jobbene som at-traktive. Spørgsmålet er, hvem der over-tager deltidsjobbene, hvis de studerendepå et tidspunkt trækker sig, og om det ernogle medarbejdergrupper, der kan leveaf – og med – et deltidsjob på skæve tider. Studerende har ofte en lille økonomiog få familieforpligtelser. Midaldrendeforsørgere står i en helt anden situation,og hvis de rykker ind, kan det tvinge ar-bejdsmarkedets parter til at skele meretil lovgivning som reguleringsredskab.Det kan på sigt skubbe til brøken mellemde forskellige reguleringsformer på detdanske arbejdsmarked, der i dag er do-mineret af kollektive aftaler.
analyse@pol.dk

Anna Ilsøe er lektor, Faos, Københavns Universitet. Læs mere i det kommendenummer af Labour and Industry.
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Nye tal viser, at fuld tid erved at være fortid inden for hotel, restauration og detailhandel.

Arbejdsmarked. Historisk vækst i deltidsjobs

ANNA ILSØE

NETTOJOB. Navnlig én gruppe har indtaget detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen, nemlig unge studerende. I 2007 udgjorde unge under 27 år halvdelen af de ansatte i de to brancher, i 2013 var det henholdsvis 70 og 52 procent. Arkivfoto: Lasse Kofod

Andel af deltidsjobs og unge under 27 år i hotel og restauration
samt i detailhandel

Kilde: Eurostat, Labour Force Survey
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ske, forbrød sig mod ved at spise af træeti Edens Have. Arvesynden, der siden den-ne forbrydelse havde besudlet menne-skeheden var endelig væk, og mennesketvar igen syndfrit.

DEN ISLAMISKE fortælling om Muham-med er anderledes langstrakt og gen-nemgår flere udviklingsfaser. Fra Mu-hammed modtager de første åbenbarin-ger, til han går bort, går der cirka 23 år.Fortællingen indledes af den ærefrygt-indgydende personlige åbenbaringshen-vendelse til Muhammed i Hira-grottenuden for Mekka; ærkeenglen Gabriel, ud-sendt på Guds befaling, beordrer profe-ten til at recitere Koranen, Guds åbenba-rede tale, til menneskeheden. Det er detendelige og samlende budskab fra Ska-ber til skabning og begyndelsen på enverdensrevolution uden lige.Muhammed fortæller først om sine op-levelser til sin kone, Khadijah, der samti-dig er den første til at vedkende sig troen.Inden længe samler en lille gruppe af til-hængere sig omkring Muhammed, og demødes i hemmelighed for at undgå denforfølgelse, som de er blevet advaret modaf en kristen munk, der fra begyndelsengenkender Muhammed som den sidstetids ventede profet.
Efter nogle år begynder den religiøse,politiske og økonomiske elite i byen atmodarbejde den fremvoksende religionog dens tilhængere. Det udvikler sig tilvoldelige angreb og endda mord på detroende. Mekka-tiden bliver en årelangmuslimsk lidelseshistorie, der i modsæt-ning til kristendommens lidelsesfortæl-ling er kollektiv og gennemleves af mus-limerne i fællesskab omkring profeten:

Økonomisk boy-
kot, social udstø-
delse, splittede fa-
milier, martyrer,
tortur, mordforsøg
på profeten, for-
nægtelse, hån,
spot og latterlig-
gørelse kendeteg-
ner tiden i Mekka.

I mellemtiden
modtager Muham-
med løbende de
brudstykker af
åbenbaring, der
bliver til Koranen.
Han kalder til tro-
en på den ene san-de Gud og til selvopofrende kærlighed ogomsorg for næsten. Mennesket er skabtfor at tilbede og elske Gud og søge Gudsnærhed gennem tilbedelse og gode ger-ninger. Menneskeheden er skabt af énruh (ånd eller sjæl), som et broderskab,der skal dele alt, leve i selvopofrende gen-sidig omsorg og elske hinanden af kær-lighed til Gud. Men hvert menneske ståralene, når regnskabet med Gud skal gø-res op, og livets egentlige mål er at forbe-rede sig til mødet med Gud og evighedenpå den anden side af dommedag. Menne-sket loves absolut retfærdighed i mødetmed Gud, og Koranen fortæller om Gudsuendelige kærlighed, tilgivelse og nåde,men også om straf og afskårethed i helve-des ild, ifald mennesket skulle benægteGud.

Den fremspirende bevægelse opfattessom en trussel mod hele samfundetsstruktur i datidens Mekka: De rige er ikkelængere over de fattige, slaverne skal fri-

gives, kvinderne skal have rettigheder, ogingen racer eller folkeslag er andre over-legne. Nationalisme, stamme og familie-tilhørsforhold erstattes af et globalt bro-derskab i islam, og mænd og kvinder erlige i forholdet til Gud.
Modstanden mod profeten og hans til-hængere er så stor, at menigheden endermed at udvandre fra Mekka til Medina.Dette er 12 år samt endeløse prøvelser oglidelser efter den første åbenbaring.

DET ER velkendt inden for religionsviden-skaben, at de religiøse grundfortællingerikke blot er narrativet om det skabte ogdet værende, men også er skabende forden verden, der er omkring os. Gennemmenneskets identifikation med mytensunivers, logik og personer genskabes my-tens virkelighed igen og igen. Når muslimer i Danmark angribes påderes religion, når de selv og deres elske-de profet hånes, spottes og latterliggøres,når de bliver udstødt og foragtet af denreligiøse, juridiske, intellektuelle og poli-tiske magtelite i landet, og når man for-søger at undergrave deres religion, såbringer det de religiøse minder fra Mek-ka tilbage. Man identificerer sig med pro-feten og de første muslimer. Den religiø-se grundfortælling vender tilbage og bli-ver en afgørende referenceramme i mø-det med og fortolkningen af nutiden ogdagligdagen. Ligesom de første musli-mer måtte lide tålmodigt, må nutidensmuslimer lide tålmodigt. Profettegninger og forslag om at forby-de moskeer bliver den danske elites pen-dant til mekkanernes mordforsøg påprofeten. Offentlighedens hadefulde ogmistænkeliggørende diskurs, tørklæde-

frygten, mistroen
og islamofobien
kommer til at sva-
re til datidens soci-
ale udstødelse.

I Medina foran-
dres alt. Bevægel-
sen udvikler sig til
en magtfuld og
progressiv multi-
religiøs bystat. Ud
over at være religi-
onsstifter bliver
Muhammed nu li-
geledes den politi-
ske, åndelige ogmoralske leder for en gryende verdens-revolution, et folk, en hær, en økonomi,et retssystem, en menneskehed. En af ver-denshistoriens to mest indflydelsesrigepersoner nogensinde.

Muhammed modtager fortsat åbenba-ringer, og den forandrede situation af-spejles i åbenbaringen: Medina-delene afKoranen indbefatter vejledning for orga-niseringen af det økonomiske liv, politi-ske bestemmelsesprocesser, jura og lov-givning, regler for krigsførelse, forholdettil andre religiøse samfund. Dette står si-de om side med beskrivelser af Gud ogGuds enhed, næstekærligheden, Dom-medag og efterlivet.
Modstanden mod bevægelsen får nyeformer, og der udkæmpes militære slagmod bl.a. mekkanerne, der hverken er vil-lige til at acceptere den nye magtfaktor iregionen eller den religion, som profetenufortrødent kalder til. Da profeten dør ennaturlig død i 632, 10 år efter udvandrin-gen til Medina, er hele Den ArabiskeHalvø og dele af Mellemøsten blevet ind-

lemmet i den nye bevægelse omkringMuhammed. I mellemtiden er Muham-meds dedikerede disciple blevet sendt udmed budskabet om islam til den kendteverdens befolkninger og til kejseren afRom, persernes konge og verdens øvrigepolitiske magthavere. Verden er foran-dret for bestandig. 
Det islamiske budskab og verdensrevo-lutionen vandrer gennem Centralasienog når langt ind i Kina og Indien. Når is-lamfjendske stemmer i dag gang på gangforsøger at bekræfte islams og Koranensiboende vold og dårligdomme, er detnetop denne kontekst, der systematiskudelades: Det Nye Testamente reflektereren helt anden historisk, politisk og sam-fundsmæssig kontekst end både Kora-nen og, i øvrigt, de gammeltestamentligetekster. Bevægelsen omkring Muham-med sejrede formidabelt i denne verden,hvorimod Jesus-bevægelsen i sin korte le-vetid forblev uendelig langt fra den poli-tiske, økonomiske og juridiske magt.

VORES POINTE er, at vi behøver ikke at for-blive fanget i den gensidige mistros split-tende jerngreb. Vi behøver ikke at gen-leve de mest negative religiøse grundfor-tællinger igen og igen. Nutidens Dan-mark kan lige så godt være datidens Naj-ran, muslimernes generøse kristne eksil,som aldrig vil blive glemt. Langt de flestemuslimer her til lands er allerede fuldtintegrerede danskere og føler en dybkærlighed til landet og folket som hel-hed. De, der er kommet hertil udefra, ermestendels ovenud taknemmelige fordet moderne Vesten og alle de mulighe-der, rettigheder og friheder, de har her,og som de ofte ikke har i den muslimske

verden. Alt andet ville være forkælet,uretfærdigt og virkelighedsfjernt. Vi harlangt hen ad vejen netop Jesus til fælles,og hvis vi er åbentsindede nok, kan hanfungere som inspiration til tolerance oggensidig respekt mellem samfundets be-folkningsgrupper. Kristne og muslimer(og jøder og andre) har levet side om sidei fred og fordragelighed og gensidig tole-rance på tværs af historien og i utalligesamfund og kulturer. De ældste kristnetrossamfund og kirker i verden findes iog har blomstret inden for rammerne afmuslimske majoritetssamfund gennemhistorien. Det kan selvfølgelig også godtlade sig gøre i Danmark med omvendtfortegn.

SELV OM der er teologiske uenigheder,har vi en fælles kærlighed til Jesus. Hanstod netop for alt, hvad der var godt ogrent ved mennesket. Den rene tilgivelse,kærlighed og blidhed. Jesus og Muham-med havde et særlig tæt bånd. Disse to,sammen med Moses og få andre, tilhøreren snæver verdenselite af menneskehe-dens mest indflydelsesrige og elskedepersonligheder, der giver samtlige erob-rere, tænkere, kunstnere og magthaverebaghjul. De var Guds budbringere ogbragte grundlæggende den samme reli-gion om hengivenhed og kærlighed tilGud og næsten. Lad vores fælles kærlig-hed til Jesus være samfundets forsoner –på tværs af forskelle i troen på påskensbegivenheder. Må Guds bedste velsignel-ser og fred være med ham og alle hansbrødre, Guds sendebude.

KASPER MATHIESEN NAVEED BAIG

... Lad Jesus vise vejen til forsoning 

Blandt mange
islamiske
lærde, 
mystikere 
og poeter – 
herunder 
tidsløse mestre
som ibn Arabi,
Hafez og Rumi –
er Jesus en 
metafor for
kærlighed

Langt de fleste
muslimer 
her til lands er 
allerede fuldt 
integrerede
danskere og
føler en dyb
kærlighed til
landet og folket
som helhed
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FAoS i medierne
FAOS optræder ofte og gerne i medierne. I 2016 blev det til 559 artikler, hvor en eller 
flere af FAOS’ forskere blev citeret. FAOS har to primære roller i forhold til medierne. 
Den ene rolle har fokus på at formidle vores forskning til en bredere skare, end den vi 
når via internationale tidsskriftsartikler og videnskabelige formater. Det gør vi blandt 
andet ved at levere analyser og kroniker til danske dagblade og fagblade. Den anden 
rolle består i at optræde som eksperter ved forskellige begiveheder, som f.eks. tre-
parts- og overenskomstforhandlinger, eller når f.eks. nye platformsøkonomier eller en 
stigning i usikre ansættelser udfordrer Den Danske Model. 

Nedenstående graf viser, hvordan der også i 2016 har været måneder, hvor FAOS 
fyldte mere i mediebilledet end andre måneder. Blandt andet indledte regeringen 
trepartsforhandlinger i begyndelsen af 2016, i april udkom FAOS med en omfattende 
rapport om udstationeret arbejdskraft, og i december præsenterede FAOS sit optakts-
notat til overenskomstforhandlingerne i 2017. Alt sammen begivenheder, der giver 
udsving i det samlede billede af FAOS’ optræden i medierne. 

  jan.  feb. marts  april  maj  juni  juli  aug. sep. okt. nov. dec.

120

100

80

60

40

20

0

Infomediahits�2016

trepartsforhand-
lingerne -
1. runde 

bogudgivelse om udstationeret 
arbejdskraft 

optaktsnotat  
til ok2017
 

antal 
medie-
hits



| 12 |

Faos I medIeRne | FAOS BERETNING 2016

Mandag den 25. april 2016 Debat 23

.

KRONIK DEN 25. APRIL 2016

Trods opmærksomheden udgør

udenlandsk arbejdskraft i byggeri-

et kun omkring 8 pct. af fuldtids-

beskæftigelsen i branchen. Det er

kun lidt mere end for det samlede

arbejdsmarked. Så hvorfor hører vi

så meget om udenlandsk arbejds-

kraft i byggeriet? En årsag kan væ-

re, at der er mange udstationerede

arbejdstagere i bygge- og anlægs-

branchen. Det er særegent for

branchen. Udstationerede arbejds-

tagere er typisk ansat i et andet

EU-land, hvorfra deres arbejdsgi-

ver har sendt dem til Danmark for

midlertidigt at udføre en specifik

bygge- eller anlægsopgave. 

Udstationerede er svære at få in-

formationer om, fordi de ikke op-

træder i de almindelige statistik-

ker. Med henblik på at kaste lys

over gruppens løn- og ansættelses-

vilkår har vi netop færdiggjort en

undersøgelse, hvor vi har intervie-

wet udstationerede polakker og ty-

skere i branchen.
Groft sagt deler arbejdsmarkedet

for udstationerede polakker i byg-

geriet sig i to forskellige delar-

bejdsmarkeder; dels et på de store

pladser, hvor de arbejder for store

eller mellemstore virksomheder og

dels et hvor opgaverne udføres for

små virksomheder eller private

husstande. Lønniveauet varierer

meget mellem de to delarbejds-

markeder. Polakkerne på de større

bygge- og anlægsprojekter, får gen-

nemsnitlig en timeløn på 119 kr..

Det er en løn, der ligger lige om-

kring mindstebetalingssatserne i

de relevante kollektive overens-

komster. Det er dog samtidig en

løn, der ligger klart under de ca.

170 kr. i timen, som en gennem-

snitlig dansk bygningsarbejder tje-

ner. 
Dette hænger bl.a. sammen

med, at danske arbejdstagere ofte

vil have forhandlet en lokal aftale,

der vil bringe timelønnen højere

op. Blandt udstationerede polak-

ker, der udfører opgaver for små

virksomheder, finder vi lavere løn-

ninger, og allerlavest bliver løn-

ningerne for dem, der arbejder for

private husstande. 

Her får udstationerede polakker

gennemsnitligt 83 kr. i timen for

at renovere boliger, bygge carporte

mv. Det er en løn, der ikke bare lig-

ger langt fra danske bygningsar-

bejderes løn, men også væsentligt

under overenskomstniveauet.

Interviewene med tyskere viste, at

der er en række gennemgående

forskelle mellem udstationerede

tyskere og polakker i branchen.

Blandt de tyske udstationerede var

hovedtendensen, at udstationerin-

gen var en integreret del af deres

arbejdsliv. 85 pct. af tyskerne var

således ansat i virksomheden lang

tid før, de blev udstationeret, og

når de blev sendt ud, fik langt stør-

stedelen både bolig- og transport-

udgifter betalt af deres arbejdsgi-

ver. Blandt polakkerne havde om-

kring halvdelen ikke været ansat i

virksomheden før udstationerin-

gen til Danmark. 
Kun en tredjedel af polakkerne

fik transportudgifterne dækket af

deres arbejdsgiver, og halvdelen fik

boligudgifterne dækket. Mange

måtte altså selv dække de ekstra-

udgifter, der er forbundet med at

skulle rejse til og opholde sig i

Danmark.Disse ekstraudgifter påvirker også

polakkernes vurdering af deres

løn. Når vi spurgte ind til deres

umiddelbare vurdering af den løn,

de får, syntes omkring halvdelen,

at lønnen var høj eller meget høj. 

Men når vi bad dem tage rejse-

omkostninger og prisniveauet i

Danmark i betragtning, syntes et

flertal, at lønnen var lav eller me-

get lav. Omvendt var tyskernes

vurdering nogenlunde stabil, såle-

des at størstedelen fandt deres løn

passende.Også når det gælder arbejdstid

og overtidsbetaling, er der forskel-

le mellem tyskere og polakker. Den

gennemsnitlige arbejdstid for de

tyske udstationerede var således

45 timer om ugen, og ca. halvde-

len fik overtidsbetaling, når de ar-

bejdede mere end 40 timer på en

uge. Blandt de polske udstatione-

rede lå arbejdstiden gennemsnit-

ligt på 55 timer om ugen, og her

var det kun 14 pct., der fik over-

tidsbetaling, når de arbejdede me-

re end 40 timer om ugen. Accep-

ten af de forholdsvis mange ugent-

lige arbejdstimer er sandsynligvis

for begge grupper drevet af et øn-

ske om, dels at tjene mest muligt,

når man er væk hjemmefra, dels at

få afsluttet arbejdet hurtigt, så

man kan komme hjem igen. Men

den manglende overtidsbetaling

for størstedelen af polakkerne be-

tyder, at deres arbejdsgiver ikke be-

taler for den fleksibilitet, som de

udstationerede arbejdere leverer,

når de arbejder over.

Sammenligningen mellem tyske og

polske udstationerede antyder, at

det ikke er udstationering som så-

dan, men udstationering kombi-

neret med nationale forskelle i løn

og ansættelsesvilkår, der ligger bag

de diskussioner, vi hører i byggeri-

et. 
Samtidig tegner oplysninger om

løn og arbejdstid et billede af to

forskellige udfordringer. På den

ene side har vi de store byggeplad-

ser, hvor mange af de udenlandske

virksomheder er overenskomst-

dækkede. Overenskomstdæknin-

gen skyldes dels en stor indsats fra

fagbevægelsen, men også at den

megen opmærksomhed fra me-

dierne har fået hovedentreprenø-

rer og offentlige bygherrer til at

stille krav om overenskomst. Over-

enskomstdækning betyder dog ik-

ke et fravær af problemer og dis-

kussioner. For det første vidste mere end halv-

delen af de udstationerede polak-

ker ikke, om de var dækket af en

overenskomst. Dette kan meget

vel betyde ringe indsigt i egne ret-

tigheder. For det andet har mange af de

arbejdsretlige sager, der er blevet

rejst over for udenlandske virk-

somheder omhandlet brud på ar-

bejdstidsregler. Repræsentanter fra

de udenlandske virksomheder

hævder, at reglerne er uigennem-

skuelige og vanskelige at arbejde

med. Fagforeninger mener om-

vendt, at de afsagte arbejdsrets-

domme vidner om bevidst omgå-

else af regler. 
Endelig er der også en vedvaren-

de diskussion om priskonkurrence

inden for overenskomstens ram-

mer, hvor fagforeningerne fremfø-

rer, at forbigåelsen af den lokale

forhandling om løn knægter bran-

chens mindstebetalingssystem,

mens arbejdsgiverne fastholder, at

alle satser inden for den overens-

komstmæssige ramme kan benyt-

tes. Alt dette foregår dog inden for

rammerne af det overenskomstsy-

stem, vi har kendt i mere end 100

år.
På den anden side har vi villa-

vejene, hvor ganske små uden-

landske virksomheder leverer billi-

ge løsninger til bl.a. parcelhusejer-

ne. Her er der sjældent overens-

komstdækning. 
Fagbevægelsen når kun i be-

grænset omfang ud til disse små

og mindre virksomheder og de pri-

vatpersoner, der benytter sig af

disse virksomheder. 
Det hører med til historien, at mange

af de udstationerede arbejdstagere

på denne del af arbejdsmarkedet

juridisk set er selvstændige (en-

keltmandsvirksomheder), hvorfor

begreber som overenskomst og løn

formelt set ikke har nogen rele-

vans. Men vores samtaler med

denne gruppe viser dog, at mange

ser sig selv som lønmodtagere og,

at de ofte opfatter deres danske

kunder, som den reelle arbejdsgi-

ver. 
Det peger på, at det er deres dan-

ske kunder, der skal rettes henven-

delse til, hvis forholdene skal for-

bedres.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN

149 polakker og 51 tyskere, der var ud-

stationeret til bygge- og anlægsopgaver,

er blevet interviewet på baggrund af et

struktureret spørgeskema. Yderligere er

29 repræsentanter fra udenlandske virk-

somheder og 18 personer, der har relatio-

ner til de udenlandske virksomheder/

udenlandsk arbejdskraft i branchen, ble-

vet interviewet. Det drejer sig om bl.a. re-

præsentanter fra arbejdsmarkedsorgani-

sationer, Arbejdstilsynet, revisorer og

advokater.Undersøgelsen er finansieret af Dansk

Byggeri og Byggegruppen i 3F og er ble-

vet gennemført af Faos, Forskningscenter

for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstu-

dier, København Universitet.

Det er på villavejene, at problemerne med den polske arbejdskrafts løn- og arbejdsvilkår er størst. Det peger på, at det er

deres danske kunder, der skal rettes henvendelse til, hvis forholdene skal forbedres.

Pressede polakker i byggeriet

Det er deres danske kun-

der, der skal rettes hen-

vendelse til, hvis forhol-

dene skal forbedres.

SØREN KAJANDERSENcenterlederKøbenhavns Universitet
JENSARNHOLTZadjunktKøbenhavnsUniversitet

PolItIken.dk

altInget.dk

PolItIken.dk
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FAoS’ forskningsprogram  
2016 var tredje år i FAOS’ nuværende forskningsprogram med titlen 
”Den Danske Model og presset fra internationalisering og differentie-
ring”, der løber fra 2014 til 2018. Forskningsprogrammet tager afsæt 
i, at Den Danske Model, centreret om det kollektive aftalesystem, står 
stærkt her i midten af 2010’erne. Overenskomstdækningen er i interna-
tional sammenhæng høj og er ikke faldet nævneværdigt i de senere  år. 
Omfanget af emner, der reguleres af arbejdsmarkedets parter i overens-
komsterne, har aldrig været mere omfattende, og det er med lærerkon-
flikten i 2013 som eneste undtagelse lykkedes parterne at forhandle 
aftaler på plads gennem kriseårene. Dette adskiller finanskrisen fra 
oliekrisen i 1970’ernes, hvor overenskomstforhandlingerne tre runder i 
træk endte i politiske indgreb 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 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 Cen-
traleuropa, der til stadighed skaber debat. 

For det andet en differentiering, som kommer til udtryk på forskel-
lig 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 www.faos.dk

http://www.faos.dk
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Forskningsprogrammet�er�inddelt�i�fem�områder

FO1�–�National�-og�Sektorregulering
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere overenskomstfor-
nyelserne indenfor det private og offentlige arbejdsmarked samt den arbejds-
markedsrelevante lovregulering. Her undersøger FAOS blandt andet, hvad en 
stigende international konkurrence betyder for det danske arbejdsmarked, 
samspillet mellem aftaler og lovgivning, og hvordan aftalesystemerne har 
udviklet sig gennem årene.

FO2�–�Arbejdsmarkedsorganisationerne
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere udviklingen i 
danske arbejdsmarkedsorganisationer. Her undersøger FAOS blandt andet, 
hvad det betyder for overenskomstforhandlinger og trepartssamarbejde, at 
tilslutningen til de overenskomstbærende fagforeninger er dalene, hvad der 
bestemmer medlemsudviklingen i de enkelte fagforeninger, og hvorfor ar-
bejdsgiverorganisationerne har haft held med at få flere til at melde sig ind.
 
FO3�-�Virksomhedsniveauet
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 bety-
der i de enkelte virksomheder. Feltet belyser også nye samarbejdsformer på 
virksomhederne, og  hvordan multinationale selskaber agerer på det danske 
arbejdsmarked og konsekvensen af outsourcing.

FO4�–�Arbejdsmigration 
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 påvir-
ker de nye arbejdstagere  udviklingen af danske job. 

FO5�–�EU-reguleringen
Dette forskningsområde har til formål at  følge og analysere samspillet mel-
lem EU og det danske arbejdsmarked. Her undersøger FAOS blandt andet, 
hvad det betyder, at EU i stigende grad kommer med initiativer, der poten-
tielt kan påvirke danske løn og arbejdsvilkår, hvordan EU’s vækst- og beskæf-
tigelsesinitiativer  påvirker arbejdsmarkedet, og i hvilket omfang EU formår 
at imødegå de arbejdsmarkedsudfordringer, som følger i kølvandet på økono-
misk krise, udvidelser og demografisk udvikling. 

På de følgende sider præsenterer vi fem udvalgte forskningsprojekter, der har 
været fremtrædende i 2016.



| 16 |

Fo | FAOS BERETNING 2016

mange polakker og rumæ-
nere, der arbejder i lavtløns-
brancher som f.eks. rengøring, 
har en bedre uddannelse fra 
hjemlandet. men noget tyder 
på, at det kan være svært at 
omsætte de kompetencer til 
det danske arbejdsmarked. fo
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Andelen af polakker og  
rumænere, der bliver i danmark,  
er steget markant
En stadig større del af de polakker og rumænere, som pakker kufferten og rejser mod 
Danmark vælger i dag at blive i landet, og det selvom en del af dem aldrig har været 
her før. Det er et af resultaterne i et forskningsnotat som ph.d.-studerende ved FAOS, 
Jonas Felbo-Kolding udkom med i 2016. Notatet er det første af to, som Jonas Felbo-
Kolding udgiver på baggrund af sit ph.d.-projekt ”Sociale netværks betydning for 
arbejdsmigranters integration.” Forskningsnotatet gør op med myten om den arbejds-
løse øst-/centraleuropæer, der søger mod et attraktivt arbejdsmarked i nord. Under-
søgelsen viser, at langt de fleste var i arbejde (70 procent) eller under uddannelse (17 
procent), inden de kom til Danmark. Det er altså ikke arbejdsløshed, der motiverer 
disse mennesker til at rejse. Det mest udbredte motiv er derimod at komme ud i ver-
den og få nye oplevelser, hele 68 procent svarer, at dette havde meget stor betydning 
for deres beslutning om at tage til Danmark. Dog nævner over halvdelen også, at det 
var vigtigt at kunne sikre familien et bedre liv i Danmark (58 procent) og tjene flere 
penge end i hjemlandet (57 procent), mens færre (29 procent) tillægger det meget stor 
betydning at sikre familien i hjemlandet. 

Det er altså ikke udsigten til en større løncheck og det at tjene penge til familien i 
hjemlandet, der er det primære formål med at få arbejde i Danmark til trods for de 
store socioøkonomiske forskelle. Noget tyder på, at det snarere handler om enten at 
opleve noget nyt eller at skabe sig et bedre liv i Danmark. 

Forskningsnotatet viser også, at der blandt polakker og rumænere, som bliver i 
Danmark, generelt er et højt uddannelsesniveau. Det giver håb for deres fremtidige 
integration på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser, at 39 procent af kvinderne, der 
er kommet til Danmark efter Østudvidelsen i 2004, havde en universitetsuddannelse 
(bachelor eller en lang videregående) med i baggagen, mens det samme var tilfældet 
for 26 procent af mændene. Bland danskere er det 12 procent af arbejdsstyrken, der 
har en universitetsuddannelse.

Yderligere har hele 31 procent af de polske mænd en erhvervsuddannelse med i ba-
gagen, hvilket betyder, at de ligger på niveau med danskerne. Dog er det kun omkring 
12 procent af rumænerne og de polske kvinder, der kan fremvise eksamensbevis fra en 
erhvervsuddannelse. Selvom langt fra alle uddannelser umiddelbart kan overføres én 
til én til et dansk arbejdsmarked, giver det høje uddannelsesniveau håb for fremtiden. 
Men det betyder også, at det er vigtigt, at denne gruppe får mulighed for at avancere 
op ad arbejdsmarkedets rangstige. Mange af dem oplever, at de arbejder i jobs under 
deres uddannelsesniveau. Noget tyder dermed på, at det høje uddannelsesniveau ikke 
automatisk kan overføres til et dansk arbejdsmarked. Det giver to problemer for ar-
bejdsmigranterne. Dels må vi forvente, at der bliver færre ufaglærte jobs i Danmark, 
dels bruger de ikke deres reelle kompetencer og får dermed sværere ved at arbejde sig 
op til bedre jobs. På sigt kan det betyde, at vi får en ny gruppe, der bliver fastholdt 
i lavtlønnede job. For det danske samfund kan det betyde, at man ikke får udnyt-
tet kompetencerne optimalt i en situation, hvor man indenfor en overskuelig fremtid 
vil mangle kvalificeret arbejdskraft. Jonas Felbo-Kolding forventer at færdiggøre sit 
ph.d.-projekt i løbet af 2017. 
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et af de centrale spørgsmål, 
som Faos undersøger i for-
bindelse med digitalisering er, 
hvordan danske arbejdsgivere 
og lønmodtagerne i servicefa-
gene håndterer de ændringer 
som er et resultat af digitali-
seringen, f.eks. når kassemed-
arbejderen skiftes ud med 
selvskanner. 
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digitalisering ændrer job  
i servicebranchen

Digitalisering er på alles læber, og derfor har FAOS de seneste år stillet skarpt på fæ-
nomenet for at kunne levere kvalificeret viden om, hvad der egentlig sker, når teknolo-
gien bliver en større del af eller helt overtager forskellige jobfunktioner.  
Lektor, ph.d. ved FAOS, Anna Ilsøe, har gang i flere projekter indenfor emnet. Blandt 
andet påbegyndte hun i 2016 projektet ”Digitalisering af servicearbejdet,” der under-
søger, hvordan digitalisering ændrer det enkelte jobs indhold og funktion, og hvordan 
denne ændring påvirker både arbejdsgivere og lønmodtagere, der arbejder i henholds-
vis detailhandlen og på kontor i den private sektor. Til trods for, at begge områder 
er kendt for at have en høj grad af digitalisering, er der ikke forsket nærmere i de to 
brancher, og derfor er det oplagt for FAOS at dykke ned i emnet. For hvad sker der 
egentlig, når forbrugerne selv skanner deres varer i supermarkedet i stedet for at blive 
betjent af en kassemedarbejder? Og hvordan ændrer nye digitale platforme jobfunk-
tion og indhold? Det er nogle af de spørgsmål som projektet søger svar på. Formålet 
er også at undersøge, hvilke jobfunktioner der kommer til at fylde mere, og hvilke 
der kommer til at fylde mindre i virksomheden, når nye teknologier tager over. Samt 
hvilke funktioner virksomheden vil vælge at købe eksternt. 

Danskerne har sammen med deres nordiske naboer generelt gode forudsætninger for 
at arbejde i digitaliserede og internationaliserede servicefag, når det gælder digital pa-
rathed og fremmedsprog. Det skyldes uddannelsessystemets fokus på fremmedsprog, 
digitaliseringen af den offentlige service og den udbredte brug af e-handel. Sammen 
med den udbyggede digitale infrastruktur i Danmark er der med andre ord gode 
forudsætninger for at skabe og udfylde digitale servicejobs. Spørgsmålet er imidlertid, 
hvordan danske arbejdsgivere og lønmodtagerne i servicefagene håndterer de ændrin-
ger i jobfunktioner og bemanding, der følger af digitaliseringen. 

Forskningsprojektet udføres i samarbejde med videnskabelig assistent Louise Weber 
Madsen, FAOS, og består af tre delprojekter.

1) Servicearbejdsmarkedet i Danmark 
En analyse af servicearbejdsmarkedets udvikling og status i Danmark via register-
data. Resultatet af analysen offentliggøres medio 2017 i et FAOS forskningsnotat. 

2) Digitalizing service work  – social  partner responses in Denmark, Sweden and 
Germany 
En analyse af digitaliseringen i detailhandel og business services i Danmark, Sverige 
og Tyskland, og respons på udviklingen fra fagforeninger og arbejdsgiverforeninger 
i de tre lande (baseret på desk research og ekspert interview). Studiets resultater 
udgives medio 2017 i tidsskriftet Transfer. 

3) Digitale arbejdsmarkeder – en survey om digitalisering af arbejdet blandt ca. 
20.000 danskere i alderen 15-74 år via Arbejdskraftundersøgelsen (AKU), Dan-
marks Statistik. Surveys resultater udgives ultimo 2017 og præsenteres samtidigt 
på et åbent seminar arrangeret af FAOS, Københavns Universitet. Lektor Anna 
Ilsøe og videnskabelig assistent Louise Weber Madsen indleder i 2017 desuden et 
europæisk projekt, der undersøger den sociale dialog om digitale arbejdsmarkeder 
i Danmark, Tyskland, Frankrig, Spanien, Belgien, Ungarn og Slovakiet. FAOS skal 
her lede den danske del af projektet. 



| 20 |

Fo | FAOS BERETNING 2016

fo
to

: s
c

a
n

pi
x
/ 

h
en

n
in

g
 b

a
g

g
er

 

danske industrivirksomheder 
bruger ofte vikarer. det har 
ført til, at virksomhederne 
og de lokale fagforeninger er 
begyndt at indgå aftaler, der 
forbedrer vikarernes vilkår. 
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Lokalaftaler giver vikarer  
bedre vilkår

Danske industrivirksomheder er nogle af de største aftagere af vikarer på det danske 
arbejdsmarked. I 2014 stod de for 31 procent af det samlede antal solgte vikartimer. 
Der er dog stor variation blandt danske industrivirksomheder i forhold til brugen af 
vikarer. På enkelte industrivirksomheder er næsten hver anden medarbejder ansat som 
vikar, mens andre industrivirksomheder trækker på helt andre fleksibilitetsformer og 
derfor slet ikke ansætter vikarer. 

At være ansat som vikar er ofte præget af usikre arbejdsvilkår, hvilket kan give 
udfordringer for den enkelte medarbejder i form af høj jobusikkerhed, få sparet op til 
pension, dagpenge m.m. I 2016 afsluttede lektor, ph.d. ved FAOS, Trine P. Larsen, i 
samarbejde med Bjarke Refslund, Aalborg Universitet den danske del af EU-projektet 
”Reducing Precarious Work in Europe through Social Dialogue” (Precawo), der bely-
ser, hvordan arbejdsmarkedets parter kan være med til at mindske usikre ansættelser i 
en række EU- lande. 

Det danske studie består af tre cases. Det første belyser brugen af arbejds- og sociale 
klausuler i forbindelse med danske kommuners udlicitering af forskellige serviceopga-
ver. 

Den anden danske case undersøger erfaringerne fra DI og CO-industris task force-
gruppe, der blev nedsat i forbindelse med overenskomstforliget fra 2014. Gruppen har 
til hensigt at yde lokal bistand til parterne i forhold til brugen af vikarer set i relation 
til overenskomsternes øvrige muligheder for fleksibilitet. 
Den tredje case analyserer, hvordan danske fagforeninger med en vis succes har 
formået at organisere rumænske arbejdsmigranter. Dette er sket med henblik på at 
forbedre deres løn- og arbejdsvilkår gennem indgåelse af virksomhedsoverenskomster 
med danske arbejdsgivere.

Undersøgelsen viser, at relativt få danske industrivirksomheder har udnyttet de 
nye muligheder for konsultation via den fælles task force. Til gengæld har parterne 
lokalt på anden vis ofte udnyttet sektoroverenskomstens muligheder til at forhandle 
lokalaftaler om vikarers vilkår. Den proces har i  forskellig grad involveret ikke kun 
brugervirksomheden og dens tillidsrepræsentant(er), men også vikarbureauerne, den 
lokale fagforening og det lokale jobcenter. De virksomhedsbaserede tiltag omfatter 
f.eks. fastansættelse af vikarer efter tre til seks måneder, nedsættelse - og i nogle til-
fælde – helt fjernelse af anciennitetsbestemmelserne for f.eks. pension og ferie-fridage. 
Andre initiativer har omfattet krav fra brugervirksomheden til vikarbureauet om, at 
vikarbureauet er overenskomstdækket for at undgå social dumping. Parterne på nogle 
brugervirksomheder har også indgået lokalaftaler om vikarers arbejdsmiljø og ret 
til arbejdstøj af samme kvalitet som brugervirksomhedens fastansatte. Nogle lokale 
vikarbureauer og fagforeninger har endvidere indgået lokalaftaler om efteruddannelse 
af vikarer, som befinder sig mellem to vikariater. Ligeledes er der eksempler på et tæt - 
og i nogle tilfælde et formaliseret – samarbejde mellem vikarbureauet, brugervirksom-
heden og de lokale fagforeninger og deres tillidsrepræsentanter, hvilket alt sammen er 
med til at skabe bedre vilkår for vikaransatte.

Det danske bidrag er blevet til i samarbejde med Center for Industriel Produktion og 
Institut for Statskundskab, begge på Aalborg Universitet.
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danske arbejdsgivere bakker op  
om den danske Model 

Danske arbejdsgiveres opbakning til Den Danske Model er med til at skabe et stabilt 
forhandlingssystem, som har vist sig at være en fordel for lønkonkurrenceevnen. Det 
er en af de foreløbige konklusioner i lektor, ph.d., Christian Lyhne Ibsens postdoc-pro-
jekt: ”Hvorfor er arbejdsgivere medlem i en arbejdsgiverforening.” Projektet gav for 
nylig anledning til en artikel i Journal of Industrial Relations, der beskriver, hvordan 
danske arbejdsgivere fortolkede overenskomstsystemets rolle i den seneste økonomiske 
krise. 

I modsætning til andre nordiske lande gav danske arbejdsgivere ikke overenskomst-
systemet skylden for krisen, hvilket bidrog til en stor grad af opbakning til den kol-
lektive regulering. I de andre nordiske lande var arbejdsgiverne omvendt hurtige til 
at kræve fundamentale ændringer i deres overenskomstsystemer med henblik på at 
moderere lønninger. De danske arbejdsgivere mente derimod, at systemet nok skulle 
klare skærene, og man fandt derfor ingen grund til at indføre nye regler eller kriselø-
sninger. Den seneste genopretning af dansk lønkonkurrenceevne synes at være et tegn 
på, at stabiliteten i det danske overenskomstsystem var en fordel.

Alt tyder dog på, at danske arbejdsgiveres opbakning til systemet er mere undtagel-
sen fra reglen. Gennem de seneste tre årtier er arbejdsgivernes opbakning til kollektiv 
regulering af løn- og arbejdsforhold faldet i hele Vesteuropa. I perioden 2002-2012 er 
overenskomstdækningen i EU således faldet fra 68 procent til 61 procent. Ligeledes 
har arbejdsgivere i mange europæiske lande arbejdet hårdt for at decentralisere kollek-
tive aftaler til virksomhedsniveauet – ofte med det eksplicitte ønske at komme af med 
fagforeninger og kollektiv regulering i det hele taget. 

Disse tendenser er særligt gældende i den private sektor. For eksempel er kollektive 
forhandlinger om løn helt forsvundet i den britiske private sektor, og i den tyske priva-
te sektor forhandles der stort set kun kollektivt i industrien, hvorimod servicesektoren 
ikke er dækket. I begge lande er der indført en lovbestemt mindsteløn for at kompen-
sere for fraværet af kollektive overenskomster – noget som danske arbejdsgivere til alle 
tider har villet undgå for enhver pris. 

Organiseringen blandt danske arbejdsgivere er stabil, men betyder det, at den euro-
pæiske tendens ikke rammer Danmark? Spørgsmålet er vigtigt, fordi arbejdsgiverorga-
nisationerne er en vigtig hjørnesten i Den Danske Model, hvor parterne regulerer løn 
og arbejdsvilkår. Svækkes arbejdsgivernes kollektivisme, svækkes denne model. 

Projektets hovedtese er, at arbejdsgivere konstant overvejer, hvordan deres deltagelse 
i kollektive reguleringer styrker eller svækker deres konkurrenceevne, og at disse over-
vejelser er med til at påvirke indholdet af medlemskabet af en arbejdsgiverforening. 
For eksempel kan nogle virksomheder se en stor fordel i, at man tager lønnen ud af 
konkurrencen ved en mindsteløn i overenskomsten, hvorimod andre virksomheder hel-
lere vil sætte lønnen helt fri. Utilfredshed med overenskomsten behøver ikke at betyde 
udmeldelse af arbejdsgiverforening, men det kan give et pres for øget fleksibilitet eller 
nye typer af medlemskaber, der ikke indebærer overenskomstdækning.  

Projektets resultater forventes at blive udgivet i en rapport og to yderligere artikler i 
løbet af 2017 og 2018.
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bogen ”Den Danske Model set 
udefra” leverer en lang række 
bidrag fra danske og uden-
landske forskere, hvor de sam-
menligner reguleringen af det 
danske arbejdsmarked med 
reguleringen i andre lande. 
samtidig rummer bogen også 
bidrag fra arbejdsmarkedets 
parter med diskussioner af de 
aktuelle udfordringer, model-
len står over for. bogen er 
udgivet i samarbejde med 
djøf Forlag og blev naturlig-
vis solgt ved konferencen i 
september.
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FAoS fik international opmærk-
somhed på den danske Model 
Den Danske Model er kendt verden over for sin unikke måde at regulere arbejdsmar-
kedet på. I modsætning til en lang række andre lande er der i Danmark tradition for,  
at parterne forhandler sig frem til løn og arbejdsvilkår i stedet for at have f. eks. en 
lovbestemt mindsteløn. 

Denne model har givet en lang række fordele for begge sider af forhandlingsbordet. 
Men spørgsmålet er, om balancen mellem aftaler og lovgivning vil blive rykket i de 
kommende år. Modellen er hovedsagelig baseret på en struktur, hvor den enkelte løn-
modtager er fastansat og arbejder 37 timer hver uge. Men i virkelighedens Danmark 
er der en voksende gruppe, der har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og ernæ-
rer sig gennem freelancevirksomhed eller ved at have flere småjobs. Hvis overenskom-
sterne ikke i stigende grad adresserer denne gruppe, kan der opstå et reguleringsmæs-
sigt vakuum, som politikerne kan være nødsaget til at fylde ud med lovgivning. Dette 
skisma debatteres i bogen: ”Den Danske Model set udefra,” som udkom i september 
2016. Bag bogen står Trine P. Larsen og Anna Ilsøe fra FAOS, og den er tænkt som et 
festskrift for FAOS’ grundlæggere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, der om nogen 
har været med til at udbrede kendskabet til modellen internationalt.

Balancen mellem aftaler og lovgivning på det danske arbejdsmarked, eller rettere 
den relativt begrænsede mængde af lovgivning, fremstår som et kardinalpunkt set 
med danske øjne. Men udlandet undrer sig. Hvordan vil vi håndtere de ikke-overens-
komstdækkede dele af arbejdsmarkedet i den private sektor? Og hvordan vil vi hånd-
tere de alternative former for beskæftigelse, der ikke indebærer en egentlig ansættelse? 
I Norge har man indført en almengørelse af kollektive overenskomster ved lov, og i 
Tyskland har man indført en lovbestemt mindsteløn. Norske og tyske forskere rejser 
derfor spørgsmålet, om arbejdsmarkedets parter i Danmark opfatter aftalemodellen 
som en hellig ko, når de afviser al snak om lovgivning. Danske fagforeninger og ar-
bejdsgiverforeninger fremhæver derimod, at de har gode grunde til at være skeptiske 
overfor regulering af løn og arbejdsvilkår via lovgivning. Hvis man først åbner op for 
en praksis, hvor parterne kan shoppe mellem aftalesystemet og det juridiske system, 
alt efter hvor de kan opnå de bedste resultater, så svækker det viljen til at finde fælles 
løsninger ved forhandlingsbordet. Hvorfor give sig, hvor det gør ondt, hvis man i 
situationen kan opnå noget bedre andetsteds?

Ifølge tidligere beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen, der har skrevet 
forordet til bogen, er der god grund til at tro, at Den Danske Model stadig vil være 
rammen om fremtidens overenskomstforhandlinger.  
”Når Den Danske Model fortsat lever i bedste velgående, skyldes det ikke mindst, at 
modellen løbende har udviklet sig og tilpasset sig samfundets udvikling i almindelig-
hed og arbejdsmarkedets udvikling i særdeleshed. En af de væsentligste grunde til, at 
det har været muligt, er, at der er opbygget en stor mængde viden i organisationer, 
hos myndigheder og i forskningsmiljøer. Viden om, hvad der virker på arbejdsmarke-
det, om forhandlingens natur og om, hvilken adfærd hos de forskellige forhandlere 
der skaber de bedste resultater. Uden den viden ville Den Danske Model næppe være 
levedygtig,” skriver han.

Og det er netop den viden, som bogen leverer. Synspunkter og forskningsbaseret 
data, der er med til kontinuerligt at diskutere modellen og dens udfordringer. 
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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 2016 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, men også 
fra kilder som Det Frie Forskningsråd og Europa Kommissionen. 

�3.177.000�kr.�

� 1.500.000�kr.

� 1.300.000�kr.�

� 500.000�kr.

� 500.000�kr.

� 340.000�kr.

2.500.000�kr.
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Programbevillingen

Bygge-�og�Anlægsbranchens��
Uddannelsesfond

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

Landsorganisationen�
i�Danmark Beskæftigelsesministeriet�

Dansk�
Arbejdsgiverforening

Industriens�Uddannelses-��
og�Samarbejdsfond�
(DI�og�CO-Industri)

FAOS’ indtægter 
2016
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2016

�Drift�Løn � 2.632.000�kr.7.404.000�kr.
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Videnskabelige artikler

Social partner responses to the platform economy – Denmark, Sweden and 
Germany compared
Anna Ilsøe
Paper fremlagt ved Radcliffe Seminar on The Politics of Work and Welfare in the 
Platform Economy, Boston, USA, december 2016

Når gode intentioner møder den hårde virkelighed: Atypiske ansættelser og 
arbejdsmarkedets parters tiltag indenfor rengøringsbranchen
Mikkel Mailand, Trine P. Larsen & Thorsten Schulten
Paper præsenteret SI Konference, Københavns Universitet, december 2016

From living wage to living hours
Anna Ilsøe
Paper præsenteret ved: The 8th Nordic Working Life Conference (Finland), Dansk 
Sociologkongres (Aalborg, Danmark), Joint seminar FAOS and NJWLS Editorial 
Board, (Copenhagen, Danmark), The 11th ILERA European Regional Congress  
(Milano, Italien)

Midlertidighed i proces: Udstationerede bygningsarbejdere i Danmark
Jens Arnholtz & Astrid Stampe Lovelady
Artikel i Social Kritik, oktober 2016

Digitalizing service work – social partner responses in Denmark, Sweden and 
Germany
Anna Ilsøe
Paper præsenteret ved DSE 40th anniversary Conference in Copenhagen, oktober 
2016

Flexibility through Stability: Institutionalising company based bargaining on 
working time within Danish manufacturing
Anna Ilsøe & Trine P. Larsen
Paper fremlagt ved the 11th ILERA European Regional Congress, Milano, september 
2016

Different Pathways to the Decentralisation of Industrial Relations: Denmark 
and Australia Compared
Søren Kaj Andersen,  Sarah Kaine & Russel Lansbury
Bidrag til bogen: Den Danske Model set udefra - komparative perspektiver på dansk 
arbejdsmarkedsregulering, september 2016

FAoS publikationer 2016

http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/naar-gode-intentioner/
http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/naar-gode-intentioner/
http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/midlertidighed-i-proces--udstationerede-bygningsarbejdere-i-danmark/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/soeren-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/soeren-abstract/
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Fleksibilitet gennem stabilitet – institutionaliseringen af lokale arbejdstidsforhand-
linger i industrien
Anna Ilsøe & Trine P. Larsen
Bidrag til bogen: Den danske model set udefra - komparative perspektiver på dansk 
arbejdsmarkedsregulering, september 2016

Trajectories of Collective Bargaining in Denmark and Portugal: From National  
Determined ‘Organized IR’ to Supra National Determined ‘Disorganized IR’?
Maria da Paz Campos Lima & Carsten Jørgensen
Bidrag til bogen: Den danske model set udefra – komparative perspektiver på dansk 
arbejdsmarkedsregulering september 2016

Danske trepartsforhandlinger og europæiske samfundsmæssige pagter:  
En asynkron historie
Mikkel Mailand
Bidrag til bogen: Den Danske Model set udefra – komparative perspektiver på dansk 
arbejdsmarkedsregulering, september 2016

Attacks on union organizing. Reversible and irreversible changes to the Ghent-
systems in Sweden and Denmark
Anders Kjellberg & Christian Lyhne Ibsen
Bidrag til bogen: Den Danske Model set udefra – komparative perspektiver på dansk 
arbejdsmarkedsregulering, september 2016

Statslige arbejdsgivere mellem politik og voluntarisme i Danmark og Sverige
Nana Wesley Hansen
Bidrag til bogen: Den Danske Model set udefra – komparative perspektiver på dansk 
arbejdsmarkedsregulering, september 2016

MNCs in Denmark and the UK – accommodating to or transforming national indu-
strial relations?
Steen E. Navrbjerg & Paul Marginson 
Bidrag til bogen: Den Danske Model set udefra – komparative perspektiver på dansk 
arbejdsmarkedsregulering, september 2016

Instability and Change in Collective Bargaining: An analysis of the Effect of 
Changing Institutional Structures
Christian Lyhne Ibsen & Bernd Brandl 
Artikel i British Journal of Industrial Relations, september 2016

Denmark and Sweden: The Consequences of Public Service Reform and Economic 
Crisis for Public Service Employment Relations
Mikkel Mailand & Nana Wesley Hansen
Bidrag til bogen: Public Service Management and Employment Relations in Europe, 
august 2016

http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/annatrine-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/annatrine-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/mariacarsten-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/mariacarsten-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/mikkel-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/mikkel-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/christian-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/christian-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/nana-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/steenpaul-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ny-bog-giver-perspektiver-paa-den-danske-model/steenpaul-abstract/
http://faos.ku.dk/nyheder/ustabilitet-i-kollektive-forhandlinger-skader-konkurrenceevnen/
http://faos.ku.dk/nyheder/ustabilitet-i-kollektive-forhandlinger-skader-konkurrenceevnen/
http://faos.ku.dk/nyheder/public-service-reform/
http://faos.ku.dk/nyheder/public-service-reform/
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Proactive employers and teachers’ working time regulation: Public sector industrial 
conflicts in Denmark and Norway
Mikkel Mailand
Artikel i tidsskriftet Economic and Industrial Democracy (EID), august 2016 
 
International company restructuring and the effects on high skilled employees in 
lead companies
Nana Wesley Hansen
Artikel i Competition & Change, Vol 20, nr. 4, juli 2016

Dealing with the flaws in Danish child and elder care provision: Social partners’ 
actions and initiatives at company level
Trine P. Larsen
Paper præsenteret ved 9th Biennial Gender, Work and Organisation Conference på 
Keele University, UK, juni 2016

From Zones of Exception to Transformative Issue: How Posting of Workers Affect 
Industrial Relations in Danish Construction
Jens Arnholtz & Søren Kaj Andersen
Paper præsenteret ved 28th SASE Annual Conference, University of California,  
Berkeley, juni 2016

Partnership under pressure: decentralized bargaining in Danish and Australian 
manufacturing
Anna Ilsøe, Andreas Pekarek & Ray Fells
Paper fremlagt ved The 28th SASE Conference, Berkeley , USA, juni 2016

Making sense of employer collectivism - The case of Danish wage bargaining under 
recession
Christian Lyhne Ibsen
Artikel i Journal of Industrial Relations, juni 2016

The (un)predictable factor: the role of subsidiary social capital in international 
takeovers”
Steen E Navrbjerg & Dana Minbaeva
Artikel i Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance,  
vol. 3 nr. 2, juni 2016

The effects of Union mergers and Internal Restructuring: A bottom-up perspective 
by Danish shop stewards
Steen E. Navrbjerg & Trine P. Larsen
Paper præsenteret ved Stream 1: Collective Action in the New Global Economy for 
the conference: The Global Transformation of Work: Market Integration, China’s 
Rise, and Labor Adaptation, Newark, USA, 17.-18. marts 2016

http://faos.ku.dk/nyheder/proactive-employers/
http://faos.ku.dk/nyheder/proactive-employers/
http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/international-company-restructuring-and-the-effects-on-high-skilled-employees-in-lead-companies/
http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/international-company-restructuring-and-the-effects-on-high-skilled-employees-in-lead-companies/
http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/dkdealing-with-the-flaws-company-level/
http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/dkdealing-with-the-flaws-company-level/
http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/from-zones-of-exception-to-transformative-issue-how-posting-of-workers-affect-industrial-relations-in-danish-construction/
http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/from-zones-of-exception-to-transformative-issue-how-posting-of-workers-affect-industrial-relations-in-danish-construction/
http://faos.ku.dk/nyheder/meningsskabelse-faar-arbejdsgivere-til-at-samarbejde/
http://faos.ku.dk/nyheder/meningsskabelse-faar-arbejdsgivere-til-at-samarbejde/
http://faos.ku.dk/nyheder/socialkapital/
http://faos.ku.dk/nyheder/socialkapital/
http://faos.ku.dk/english/publications/2016/the-effects-of-union-mergers-and-internal-restructuring-a-bottom-up-perspective-by-danish-shop-stewards/
http://faos.ku.dk/english/publications/2016/the-effects-of-union-mergers-and-internal-restructuring-a-bottom-up-perspective-by-danish-shop-stewards/
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From living hours to living wages – The nordic version of the working poor
Anna Ilsøe
Artikel i Labour & Industry: A  journal of the social and economic relations of work, 
maj 2016

The complexities of stability – how and why Nordic employers stay put
Søren Kaj Andersen, Christian Lyhne Ibsen & Jon Erik Dølvik
Paper præsenteret ved: The Global Transformation of Work, Rutgers School of  
Management and Labour Relations, USA, 17.-18. marts 2016

Importing low-density ideas to high-density revitalisation:  
The ‘organising model’ in Denmark
Jens Arnholtz, Christian Lyhne Ibsen & Flemming Ibsen
Artikel i Economic and Industrial Democracy, Vol. 37, Nr. 2, maj 2016

Øvrige artikler 2016

I grænselandet mellem lov og overenskomst
Anna Ilsøe & Trine Pernille Larsen
Kronik på Altinget.dk 30. september 2016

Takketale for festskriftet: Den Danske Model set udefra
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Afholdt ved konferencen Den Danske Model set udefra, september 2016

Introduktion til kapitler til bogen: Den Danske Model set udefra:  
Komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering. 
Trine P. Larsen & Anna Ilsøe 
september 2016

Savner du inspiration til at skabe forandring i jeres SU?
Nana Wesley Hansen
Artikel på samarbejdssekretariatet.dk, juni 2016

Trepart over og under radaren – i Danmark og Europa
Mikkel Mailand
Artikel i Administrativ Debat, maj 2016

Pressede polakker i byggeriet
Jens Arnholtz & Søren Kaj Andersen
Kronik i Jyllandsposten, april 2016

Arbejdsmarked. Historisk vækst i deltidsjobs
Anna Ilsøe
Artikel på politiken.dk, marts 2016

http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/fuldtid-er-fortid/
http://faos.ku.dk/publikationer/forskningsartikler/2016/the-global-transformation-of-work/
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