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Summary 
This thesis concerns the use of temporary agency workers (temps) in the Danish labour market due 

to the significant growth in the use of them. 

The legal part of the thesis analyses the employment rights for temps concerning relevant labour 

legislation and in the collective part, during their assignment and how new legislation might change 

this. The conclusion is that there is some uncertainty about their position. It is up to a concrete 

judgement to decide if the relevant labour law or collective agreement covers them. Verdicts given 

by labour arbitration gives directions and the circumvention of the collective agreement, the parties 

included in the collective agreement negotiations have a big impact of which collective agreement 

apply for the temps. The legislation for temporary agencies will ensure temps during their 

assignments through the principle of equal treatment. This principle concerns the employment 

conditions of temps and shall be, for the duration of their assignment, at the user undertaking. 

The law gives an opportunity to differ from the principle if the temp is already covered by a 

collective agreement. The law will have small influence because temps already are regulated in 

collective agreements. 

The economical analysis is about why there has been a growth in use of temporary agency workers 

and why businesses are using temps when the Danish labour market is known for its easy way of 

hiring and firing employers. The conclusion is that the main reason for temporary agency growth is 

the liberation of the market and the lack of qualified labour through the 00’s. The market is 

suffering from low entrance barrier creating an overcapacity and high competition. The temps are 

therefore used as a buffer to the businesses numerical workers. The use of temps could marginalise 

the group and there is a risk that they might be “outsiders” in the flexicurity model. The analysis 

concludes however, that wages and working conditions for temps have become normalised and they 

are now considered as “insiders” in the flexicurity model. 

The integrated analysis discusses the impact and need for more legislation for temps. The 

conclusion is that the law is efficient and changes will have an insignificant impact.
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Anvendte forkortelser 

 

ABL: Ansættelsesbevisloven 

Ang.: angående 

AML: Arbejdsmiljøloven 

Art: Artikel 

ATP: Arbejdsmarkedets Tillægspension 

DA: Dansk Arbejdsgiverorganisation 

DE: Dansk Erhverv 

DI: Dansk Industri 

EU: Europæiske Union 

FL: Ferieloven 

FUL: Funktionærloven 

Fx: for eksempel 

HR: Human resource 

LO: Lønmodtagerens organisation  

Nr.: Nummer 

Mht.: med hensyn til 

IO: Industriens Overenskomst 

IFO: Industriens Funktionær Overenskomst 

Pct.: Procent 

Stk.: Stykke 

TEUF: Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

VB: Vikarbureauernes Brancheforening 

VDI: Vikarbranchen Dansk Industri 

VL: Vikarloven
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1 Kapitel – Indledende 
I år 2011 var ca. 1,1 pct. af den danske arbejdsstyrke beskæftiget i vikarbranchen og 

virksomhederne har en stigende efterspørgsel efter fleksibel arbejdskraft som fx vikarer. Dette til 

trods for at det danske arbejdsmarked er kendt for sin fleksibilitet i dets såkaldte flexicurity model. 

Vikararbejdets andel på det danske arbejdsmarkedet er ikke stor, men dets tilstedeværelse har været 

omdiskuteret. Vikarerne er ansat af et vikarbureau, men udfører arbejde på brugervirksomheden, 

som forestår den daglige instruktionsbeføjelse. Det betyder at ansættelsesformen består af et 

trepartsforhold, og ikke det traditionelle topartsforhold mellem en arbejdsgiver og lønmodtager. 

Denne ansættelsesform giver brugervirksomheden en større fleksibilitet, da de ikke selv har ansat 

vikaren og dermed kan hyre og fyre efter behov. Denne specielle situation har betydet at vikarer 

ikke har haft samme rettigheder som de fastansatte i samme afdeling hvor arbejdet udførtes. 

Det danske arbejdsmarked har været kendetegnet ved, i høj grad, at bestå af aftaler mellem 

arbejdsmarkedets parter, og begrænset lovgivning. Efter Danmarks indmeldelse i EU i år 1973 er 

der sket en øget lovgivning på det arbejdsretlige område via arbejdsretlige direktiver.1 Dette ses 

bl.a. ved direktivet om vikararbejde 2008/104/EF.2 Grundlaget for den øgede regulering stammer 

fra kernen i det arbejdsretlige område TEUF art. 153. Lovgivning spiller derfor en større og større 

rolle på det danske arbejdsmarked. 

Formålet med vikardirektivet er at etablere en ramme for beskyttelse og ligebehandling af 

vikaransatte samt at anerkende vikarbureauet som arbejdsgiver og behovet for fleksible former for 

arbejdskraft. Vedtagelsen af vikardirektivet har ført til endnu en lov, på det arbejdsretlige område, 

nemlig vikarloven.3 

Er der behov for denne beskyttelse eller er vikarer allerede sikret grundet vores struktur på 

arbejdsmarkedet?

                                                
1 Hasselbalch, 2012, s. 47. 
2 Herefter kaldet vikardirektivet. 
3 LBK nr. 595 af 12/06/2013 Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. Herefter kaldet 
vikarloven - VL. 



 8 

1.1 Emne 
Emnet for denne afhandling er vikarer på det danske arbejdsmarked. I den juridiske del er formålet 

at klarlægge vikarers retsstilling og om den vil ændres med VL. 

I den økonomiske del ønskes det undersøgt hvad der kendetegner vikarbranchen og dens udvikling 

samt hvilke incitamenter virksomhederne har for at benytte vikarer, når Danmark er kendt for den 

danske model om flexicurity. Dertil om vikarer er omfattet af flexicurity eller om de er outsidere på 

arbejdsmarkedet. 

I den integreret del af afhandlingen undersøges det, hvilke konsekvenser VL har for det danske 

samfund/arbejdsmarked. 

 

1.2 Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående analyseres følgende problemstilling: 

 

1.2.1 Juridisk 

Hvordan har vikarers retsstilling været i forhold til arbejdsretlig lovgivning og har vikarer kunne 

betegnes som en lønmodtager? Hvordan har retstillingen været på det kollektive område? Hvilken 

betydning vil VL få for vikarers retsstilling? 

 

1.2.2 Økonomisk 

Hvad kendetegner vikarbranchen og dens udvikling? Hvorfor benytter virksomheder vikarer og er 

vikarer omfattet af flexicurity? 

 

1.2.3 Integreret 

Hvilke økonomiske og juridiske konsekvenser har VL for branchen og er der behov for loven? 

 

1.3 Synsvinkel 
Afhandlingen vil blive analyseret ud fra en arbejdsmarkedssynsvinkel. I den juridiske analyse er 

afhandlingens formål at finde vikarers retsstilling før og efter VL, og hvad den enkelte medarbejder 

og virksomhed kan støtte ret på. 
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I den økonomiske del søges at finde vikarbranchens udvikling og brugervirksomheders incitament 

for at benytte vikarer, hvorfor det primære fokus er vikarbureauer og brugervirksomhederne. Samt 

hvilken indvirkning benyttelsen af vikarer har for deres position på arbejdsmarkedet. 

Den integrerede del vil tage udgangspunkt i en samfundsmæssig synsvinkel, hvor efficiens af VL § 

3 analyseres samt konsekvenserne af VL undersøges. 

 

1.4 Teori og metode 

1.4.1 Juridisk 

Til gennemførelse af den juridiske analyse anvendes den retsdogmatiske metode og retskildelæren. 

Den retsdogmatiske metode er at systematisere, beskrive og analysere og fortolke gældende ret.4 I 

dansk retskildeteori benyttes Ross’ realistiske retsteori, 5  der inddeler retskilderne i fire 

hovedgrupper: regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. 6  Der gælder ingen 

rangorden mellem de forskellige retskilder, men en bestemt rækkefølge de skal analyseres i, når den 

retsdogmatiske metode anvendes.7 Der tages derfor udgangspunkt i retskilderne, der sammensættes 

til at finde gældende ret, som er den retsopfattelse danske domstole i hypotetiske fremtidige sager 

ville gå ind for. 

Derfor kan enhver af retskilderne benyttes til at finde gældende ret, blot rækkefølge anvendes. 

 

Retskilderne regulering og retspraksis er relevant for denne afhandling og bliver derfor gennemgået 

nedenfor. Da VL udspringer af et EU-direktiv gennemgås det hvilken indvirkning EU-domstolen og 

dens principper har på dansk ret. 

 

1.4.1.1 Regulering 

For at klarlægge vikarers tidligere retsstilling vil relevant arbejdsretlig regulering som ansættelses-, 

ferie, funktionær- og arbejdsmiljøloven blive anvendt. 

Dernæst vil lovforslaget til VL blive analyseret for at se, hvilke konsekvenser dette har for vikarens 

retsstilling. Hertil vil bemærkningerne til loven blive anvendt som fortolkningsbidrag for at opnå en 

subjektiv fortolkning. Vikardirektivet vil blive brugt til at se hvad VL udspringer af. 
                                                
4 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 28. 
5 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 49. 
6 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 28. 
7 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 32.  
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1.4.1.2 Retspraksis 

Retspraksis spiller en stor rolle indenfor arbejdsretten. Særligt på det kollektive område. For at 

klarlægge vikarers retsstilling vil relevant dansk retspraksis blive inddraget. I forhold til vikarers 

retsstilling vil retspraksis, som tidligere har afgjort om vikarer var omfattet af nærværende lov blive 

inddraget. I afsnittet om vikarers retsstilling på det kollektive område vil kendelser fra 

Arbejdsretten samt faglige voldgifte blive anvendt til at klarlægge vikarers retsstilling. I den 

forbindelse er det vigtigt at vurdere dommenes præjudikatværdi samt forskellen på danske domstole 

og EU-domstolen. 

De danske domstole benytter i høj grad forarbejderne til lovene som retskilde ved domme. Der ses 

dog en tendens til at man bevæger sig væk fra dette, og i høj grad fortolker ud fra tidligere 

retspraksis og støtter ret på denne. De nationale forarbejder får mindre retskildeværdi grundet 

internationaliseringen. 

Historisk brugte danske domstole ikke præjudikater i domsbegrundelser, men henviste i stedet til 

lovbestemmelser. Der ses dog en ny tendens ved de danske domstole, at der udgives mere generelle 

retningslinjer i kendelserne, hvilket øger deres formål som præjudikat. Der er ingen faste regler for 

hvornår en dom har præjudikatværdi eller for hvor længe. For dette, er det afgørende, hvilken 

domstol, der har afsagt kendelsen, og om kendelsen var enstemmig eller afsagt med dissens. 

Domstolen er judiciel garanti, hvilket styrker at dens kendelser kan bruges som præjudikater. 

Arbejdsretten bruger præjudikater i sine domsbegrundelser, og dens kendelser har stor 

præjudikatværdi. 

Faglig voldgifts kendelser i kollektiv arbejdsret har ikke særlig stor præjudikatværdi, da de er en 

fortolkning af de enkelte overenskomster og kun er bindene for aftalens parter. Flere taler i mod, at 

de skal kunne benyttes som præjudikater da de mest af alt minder om en konkret 

kontraktfortolkning. Ved en faglig voldgift er der ikke de samme judicielle garantier da den ikke er 

uafhængig. Dette skyldes at parterne selv vælger opmanden og kan fyre ham.8 

Danske domstoles kendelser er blevet lettere tilgængelige. Flere udgives eller findes på internettet. 

Dette styrker deres præjudikatværdi.9 

 

                                                
8 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 171. 
9 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 168. 
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1.4.1.3 EU-domstolen 

EU-domstolens domme er bindende for medlemslandene. Domstolen har kompetence til at udtale 

sig om EU-retsakter men ikke nationale regler. Dog går den langt når den udtaler sig om nationale 

regler er foreneligt med fællesskabsretten. Domstolen benytter en teologisk fortolkning, hvilket vil 

sige at den overvejende gør brug af en objektiv formålsfortolkning. Ved denne er det, det formål 

som fortolkeren indlægger i reglerne, der fortolkes ud fra. Domstolen søger at finde forståelsen af 

den pågældende omtvistede bestemmelse, der mest effektivt kan realisere  EU´s formål.  

EU-domstolen henviser ofte til tidligere domme ved dens afgørelser, sådan at fortolkningen er fast 

antaget i retspraksis. Den anvender dog ikke stare decisis doktrin, men har en dynamisk 

fortolkningsstil, som forudsætter, at den står frit i forhold til tidligere kendelser. Det sker dog 

sjældent at den ændrer praksis. 

Den adskiller sig fra de danske domstole ved at udtale sig om retsakternes retskildeværdi og ved 

sjældent at gøre brug af forarbejderne til retsakterne. 

 

1.4.1.4 EU-retten og konform fortolkning 

EU-ret har forrang for national ret jf. Costa mod ENEL-sagen.10 Ved denne sag blev EU-retten 

karakteriseret som en tredje slags ret.11 Dansk ret der strider i mod EU-retten er ugyldig efter EU-

retten og dansk ret. Dette betyder at de danske domstole er bundet af EU-domstolens fortolkninger 

af EU-retten. 

Danmark har via deres medlemskab af EU pligt til at fortolke national lovgivning i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen.12 Princippet om EU-konform fortolkning er blevet et 

overordnet fortolkningsprincip og gælder al national lovgivning og ikke kun EU-reguleret 

lovgivning.13 EU-domstolen har henvist til pligten om loyalt samarbejde jf. TEU art. 4, stk.3 og 

direktivers målsætning er bindende over medlemslandene jf. TEUF art. 288. 

Ved implementering af EU-retsakter i national ret, skal disse fortolkes, og om nødvendigt også 

udfyldes, i overensstemmelse med bagvedliggende EU-regler.14 Medlemslandende har pligt til EU-

konform fortolkning af national ret når direktivet bliver vedtaget jf. Kolpinghuis-sagen.15 

                                                
10 Sag 6/64 Costa mod ENEL saml. 1954-64 s. 531. Advokaten Costa ville ikke betale en elektricitetsregning fra det 
statslige elektricitetsselskab ENEL, grundet at den italienske lov stred mod forskellige artikler i EUF-traktaten. 
11 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 138. 
12 Hasselbalch, 2012, s. 50. 
13 Nielsen og Roseberry, 2012, s. 84. 
14 Hasselbalch, 2012, s. 49. 
15 Sag 80/86, Kolpinghuis, saml. 1987, s. 3969.  
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1.4.1.5 Direkte virkning 

En privatperson kan påberåbe sig rettigheder fra EU-retten selvom der ikke foreligger en lovtekst 

via princippet om EU-rettens direkte virkning. Dette er stadfæstet af EU-domstolen jf. Van Gend & 

Loos-sagen16 og skal sikre EU-rettens anvendelighed og effektivitet. 

Der gælder visse betingelser før EU-retten har direkte virkning. Den kan have fuld direkte virkning, 

hvilket vil sige både er vertikalt og horisontalt eller delvis direkte virkning, hvilket kun er vertikalt 

virkning. Rækkevidden af den direkte virkning er forskellig for de enkelte retsakter. 

 

1.4.1.5.1 Direktiver 

Et direktiv har kun direkte virkning såfremt det er klart, præcist17 og ubetingede, og  ikke 

nødvendiggører supplerende foranstaltninger.18 Denne ret kan kun være vertikal og påberåbes 

overfor staten og gælder kun, hvis staten ikke har overholdt implementeringsfristen jf. Ratti-

sagen.19 Hvis en borger har lidt et tab pga. en mangelfuld implementering af et direktiv, vil 

borgeren kunne rejse erstatningskrav mod staten20 jf. Francovich-sagen.21 Dette gælder også i den 

situation, hvor direktivet har horisontaleffekt. 

Selvom Danmark ikke har implementeret vikardirektivet indenfor fristen, kan borgere påberåbe sig 

rettighederne derfra såfremt det opfylder betingelserne jf. princippet om direkte virkning. Dog kan 

borgere ikke kræve erstatning fra private arbejdsgivere pga. manglende implementering men må i 

stedet benytte reglerne om statsligt erstatningsansvar. 

 

1.4.1.5.2 Implementering af direktiver i overenskomster 

Den øgede regulering på det arbejdsretlige område stammer hovedsagligt fra EU-direktiver. Dette 

har udfordret den danske arbejdsmarkedsmodel, da parterne stadig har et ønske om at fastholde den 

danske model, hvor regulering finder sted mellem parterne. Da overenskomster ikke dækker hele 

det private arbejdsmarked, er det heller ikke alle lønmodtagere, der er dækket og beskyttet af denne. 

EU-domstolen har været af den opfattelse, at det er utilstrækkeligt at implementere direktiver 

gennem kollektive overenskomster da de ikke er almengyldige. Derfor har der været nogle 

                                                
16 Sag 26/62 Van Gend & Loos, saml. 1954-1964, s. 375.  
17 Nielsen og Roseberry, 2012, s. 83. 
18 Sag 41/74, Van Duyn, Saml. 1974, s. 1337. 
19 Sag 148/78 Ratti, saml. 1979, s. 1629. 
20 Nielsen & Tvarnø, 2008, s. 225. 
21 Sag C-6/90 Francovich mod den Italienske republik, saml. 1991-I-5357. 
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udfordringer når EU-arbejdsretlige direktiver har skullet implementeres i Danmark 

Medlemslandene en forpligtet til at implementere direktivet ved egnede administrativt eller ved lov 

fastsatte bestemmelser for at sikre enhver lønmodtager. 

DA og LO indgik en generel aftale om implementeringsproceduren af EU-direktiver i juli år 1996.22 

Ifølge denne aftale henstiller de til at beskæftigelsesministeren, når et direktiv er vedtaget, 

fremsender dette til hovedorganisationerne, der herefter oplyser om hvorvidt de ønsker at 

gennemføre direktivet via aftalesystemet. 

Arbejdsmarkedets parter vil typisk implementere direktivet i overenskomsterne og sekundær 

lovgivning vil blive vedtaget som dækker de lønmodtagere, der ikke er omfattet af en 

overenskomst. Loven får karakter af at være en opsamlingslov. 

 

1.4.2 Økonomisk teori og metode 

Analyseniveauet er arbejdsmarkedet og dernæst relationerne mellem bureauet, burgervirksomheden 

og vikarerne.  

Human capital teorien og søgeteorien teori vil kort bidrager til hvorfor virksomheder benytter 

vikarer. Disse teori om arbejdsmarkedet tager udgangspunkt i den neoklassiske økonomi.23 Her 

antages det at arbejdsmarkedet anses som et varemarked hvor arbejdskraft er varen. Teorien bygger 

på antagelsen om at der fuldkommen konkurrence, der er fuld information og agenterne rationelle. 

Virksomhederne vil profitmaksimere mens arbejdstageren vil nyttemaksimere.  

Teorien om det segmenteret arbejdsmarkedet vil blive brugt til at undersøge om vikararbejde er 

segmenteret. Hermed om vikarer kan anses for at være insider eller outsider på arbejdsmarkedet. 

Segmenteringsteorien er en tager udgangspunkt i den institutionelle økonomi som inddrager 

forhold, der har påvirket arbejdsmarkedets efterspørgsel, som forklaring på arbejdsmarkedets 

struktur. Segmentering skyldes virksomhedernes produktionsproces og krav de stiller til 

arbejdstageren. Denne tilgang har medført at man ikke betragter arbejdsmarkedet som et markedet, 

men i delmarkeder.24 Segmentering af arbejdsmarkedet kan føre til en marginalisering af grupper på 

arbejdsmarkedet. Dette skyldes, at det antages at der er en lille mobilitet mellem markederne, og at 

der er betydelig forskel på løn- og arbejdsforhold. 

                                                
22 Nielsen og Roseberry, 2012, s. 182. 
23 Ploug, 1990, s. 2. 
24 Ploug, 1990, s. 8. 
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Begrebet insider og outsidere er ikke helt klart men det er valgt i denne afhandling at det tager 

udspring fra teorien om det segmenterede arbejdsmarked som nogle lønmodtagere, der står udenfor 

arbejdsmarkedet. Hertil vil tilgangen til insidere outsidere begrebet forsøgt defineret vha. noter fra 

FAOS.25 Dette skal bruges til at afgøre om vikarer er omfattet af dansk flexicurity. 

Det antages at der er en sammenhæng mellem efterspørgslen af arbejdskraft og omkostninger 

forbundet ved at ansætte og afskedige.26 

Forskningsnotater fra CARMA og FAOS vil bidrage til at afdække hvad flexicurity er og hvorfor 

vikarer benyttes. 

Hertil vil Atkinson teori om den fleksible virksomhed bidrage til at give et nuanceret billede af 

hvorfor vikarer bliver brugt. 

I den økonomiske analyse tages der udgangspunkt i den deduktive metode. 

Til besvarelse af den økonomiske problemstilling anvendes der allerede bearbejdet statistik, 

empirisk materiale fra vikarbrancheforeningen DI, Danmarks Statistik, Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd og LO. DI’s statistik er fremkommet ved analyser af egne medlemmer samt en 

kundeundersøgelse om fordele ved at bruge vikarer hos 350 ledere i 200 private virksomheder og 

150 offentlige institutioner. LO’s empiriske materiale stammer fra en undersøgelse gennem Epinion 

mens Arbejderbevægelsens Erhvervsråd materiale stammer fra ATP-beskæftigelsesstatistik fra 

Danmarks Statistik. 

 

1.4.3 Integreret metode 

Den integrerede del vil være en retspolitisk analyse, hvor resultaterne fra den juridiske og 

økonomiske analyse vil blive sammenholdt, for at klarlægge konsekvenserne af VL. Det vil blive 

undersøgt om VL’s centrale bestemmelse vil være efficient. 

 

1.5 Afgrænsning 
Begrebet vikar skal forstås som en person, der er tilknyttet et vikarbureau og som udlejes til en 

brugervirksomhed. Forholdet, hvor vikaren er ansat direkte af en virksomhed, men ikke tilknyttet et 

vikarbureau, vil ikke blive berørt. 

Der tages udgangspunkt i det private arbejdsmarked i afhandlingen. 

                                                
25 Larsen, 2010. 
26 Albæk, 2006, s. 108. 
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I det juridiske kapitel vil diskussionen om hvornår et arbejdsforhold er en entreprise vs. 

lønmodtager ikke blive uddybet. Den arbejdsmiljøretlige regulering for vikarer vil ikke blive 

inddraget i denne afhandling. 

På det kollektive område bliver der taget udgangspunkt i DI’s Industriens overenskomst og DE’s 

vikaroverenskomst som eksempel på regulering af vikarer. Afgrænsningen skyldes at der ved 

udarbejdelse af denne afhandling er begrænset tid og plads samt at disse dækker en stor del af 

arbejdsmarkedet. 

I afhandlingen vil konsekvenserne af at vikardirektivet ikke er implementeret rettidigt i dansk ret, 

ikke blive belyst. Der tages udgangspunkt i at VL er EU-konformt i forhold til vikardirektivet. 

Vikardirektivets art. 5, stk. 2 og art. 6, stk. 5 er ikke udnyttede i VL. De vil kun blive berørt perifert 

og afhandlingen afgrænser sig fra at analysere disse nærmere. 

Da vikarbureauer leverer andre ydelser end vikarer er det svært i afhandlingen at abstrahere fra 

dette, hvorfor dette vil blive inddraget perifert, hvor det er relevant.  

I den økonomiske del om den danske model om flexicurity tages der udgangspunkt i en snæver 

klassisk fortolkning deraf. Hvorfor begrebet om den ”gyldne trekant” benyttes og diskussionen om 

den i virkeligheden består af to modeller vil ikke berørt. Det vil primært være den numeriske 

fleksibilitet der ligges vægt på i forhold til vikarer og flexicurity. 

Udenlandske vikarbureauer og deres indvirkning på vikarers segmenteringen vil kun blive berørt 

perifert. 

Vikarers egen indvirkning på sin beskæftigelsessituation vil ikke blive berørt. Vikarer som et enkelt 

individ med præferencer, sociale status og dets adfærd vil derfor kun blive berørt, hvor det er 

relevant.  

 

1.6 Struktur 
Afhandlingen består af tre overordnede dele samt et indledende kapitel, der sætter rammerne for 

afhandlingen og hvordan den vil besvares. 

De tre overordnede dele består af et juridisk, en økonomisk og en integreret del, som hver har en 

delkonklusion. 

Den juridiske del er opdelt i tre kapitler for hver at besvare et spørgsmål i problemformuleringen. 

Den økonomiske del består af et kapitel der er delt op i to dele. Den første del forklarer de 

bagvedliggende grunde for vikarbranchens udvikling. Den anden del gennemgår flexicurity 
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begrebet i forhold til det danske arbejdsmarked. Dernæst forsøges at svare på, hvorfor virksomheder 

benytter vikarer og hvilken konsekvens dette kan have. 

Det integreret kapitel er en opsamling af den juridiske og økonomiske analyse og her ses på 

konsekvenserne af VL. 

Afhandlingen slutter af med en konklusion og perspektivering. 

 

1.7 Definitioner 
Det er essentielt for afhandling at definere hvad der menes med vikar, vikarbureau og 

brugervirksomhed. Disse begreber er defineret i direktivet 2008/104/EF art. 3: 

 

Vikar: ”en arbejdstager, som har indgået en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold med et 

vikarbureau med det formål at blive udsendt til en brugervirksomhed for midlertidigt at udføre 

arbejdsopgaver under dennes tilsyn og ledelse”.27 

 

Vikarbureau: ”enhver fysisk eller juridisk person, som i overensstemmelse med national lovgivning 

indgår en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold med vikaransatte med henblik på at udsende dem 

til brugervirksomheder for midlertidigt at udføre arbejdsopgaver under disses tilsyn og ledelse”.28 

 

Brugervirksomhed: ”enhver fysisk eller juridisk person, for hvem og under hvis tilsyn og ledelse en 

vikaransat midlertidigt udfører en arbejdsopgave”.29 

 

Lønmodtager og arbejdstager vil blive brugt synonymt i denne opgave. 

                                                
27 EU direktivet 2008/104/EF art.3, 1 c. 
28 EU direktivet 2008/104/EF art.3, stk. 1 b. 
29 EU direktivet 2008/104/EF art.3, stk. 1 d. 
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2 Historisk om vikarer 
Regulering af vikarbureauarbejde har længe været undervejs i EU. Væksten i de atypiske 

ansættelsesformer har siden 1950’erne været et fællestræk for de europæiske lande. EU har siden 

80’erne haft øget fokus på de atypiske ansættelsesformer, herunder tidsbegrænset, deltids- og 

vikarbeskæftigelse, med et ønske om at disse skulle behandles på lige fod med almindelig 

beskæftigelse. Dette skulle gøres ved minimumsdirektiver, der sikrede at medlemslandene ikke 

diskriminerede når disse specielle ansættelsesformer fandt sted. Direktivet om deltidsansættelse 

blev vedtaget i år 1997 og implementeret ved lov30 i år 2001. Direktivet om tidsbegrænset 

ansættelse blev vedtaget i år 1999 og implementeret i Danmark ved lov om tidsbegrænset 

ansættelse31 i år 2003. 

I Danmark har det historisk set været forbudt at drive vikarbureauarbejde, da det blev anset som 

privat arbejdsformidling, hvilket var forbudt ved lov. Der kunne dog lovligt etableres vikarbureauer 

indenfor handels- og kontorfaget, som var reguleret af loven om vikarbureauer inden for handels- 

og kontorområdet.32 Op gennem 80’erne og starten af 90’erne skete der en vækst i de atypiske 

ansættelsesformer, typisk blandt kvinder, der ønskede en større fleksibilitet eller arbejdstagere, der 

ville have adgang til fast ansættelse.33 

I 1990 ønskede man at liberalisere arbejdsformidling og lovgivningen, der forbød privat 

arbejdsformidling, blev ophævet, således at der lovligt kunne drives vikarbureauarbejde inden for 

alle fag og brancher. Dette medførte ikke regulering af vikarbureauvikarer, som havde en særpræget 

stilling da de havde to arbejdsgiverrelationer. Den arbejdsretlige regulering var funderet på 

almindelig fuldtidsarbejde, hvilket gjorde vikarbureauvikarers retsstilling uklar. Vikarerne havde, 

som nævnt, to arbejdsgiverrelationer og et ikke kontinuerligt ansættelsesforhold. 

På det kollektive område så man en modstand mod disse atypiske ansættelsesformer, da der blev 

aftalt et forbud, eller hårde begrænsninger mod deltidsarbejde i visse overenskomster. De fandt at 

regulering af ansættelsesvilkår for de atypiske ansættelsesformer ville legitimere dem. 

Fagforeningen anså vikarerne som en trussel for de fastansatte, men erkendte op gennem 90’erne at 

ansættelsesformen var kommet for at blive. I stedet for at modarbejde vikarer ville man sikre, at 

anvendelsen skete på lige vilkår med fastansatte, sådan at det ikke underminerede den danske 
                                                
30 LBK nr. 815 af 26/09/2002 Deltidsloven. 
31 LBK nr. 907 af 11/09/2008 Lov om tidsbegrænset ansættelse. 
32 LBK nr. 163 af 14/04/1970 om vikarbureauer inden for handels- og kontorområdet. 
33 85 % af vikarer var kvinder i slutningen af 80érne jf. Kristiansen, 1992, s. 61. 
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model. Forbundene brugte to strategier for at indarbejde vikar som en ansættelsesform i 

overenskomstsystemet.34 Den ene strategi var at aftale overenskomster direkte med vikarbureauerne 

eller arbejdsgiverorganisationerne for serviceerhvervene og transportgruppen (Daværende SID). 

Den anden strategi på industriområdet, var at sikre at brugervirksomheden, ved benyttelse af 

vikarer, var forpligtet til at give vikaren overenskomstmæssige vilkår. Dette resulterede i et særskilt 

protokollat fra 1995 i Industriens Organisationsaftale vedrørende vikarer. Samt overenskomstkrav 

fra HK da vikararbejde stadig var mest udbredt på handels- og kontorområdet. Ved en voldgiftssag i 

199135 fik HK medhold i deres overenskomstkrav, som resulterede i en særoverenskomst indgået i 

år 1992. Overenskomsten var uden væsentlige vilkår for vikaren. Udover dette blev bestemmelser 

angående vikarer skrevet ind i en lang række andre mindre overenskomster fra 1990’erne og frem 

til i dag. Dette skyldes til dels at benyttelse af vikarer har bredt sig til flere brancher siden. 

 

Vikardirektivet har længe været undervejs, da det havde sin fødsel allerede i 1980’erne og flere 

gange i 90’erne forsøgtes det at nå til enighed om et direktiv. Det var først i 2008 at vikardirektivet 

endelig blev vedtaget, som sidste led i EU regulering af de atypiske ansættelsesformer. Spørgsmålet 

er så om der er brug for regulering eller om arbejdsmarkeds parter selv har kunnet regulere 

vikarbureauvikarer siden deres udbredelse i 90’erne. 

                                                
34 Andersen, 2007, s. 12. 
35 Kristiansen, 1992, s. 63. 
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3 Kapitel - Juridisk analyse af vikarers individuelle retsstilling 
Der tages et beskyttelseshensyn af lønmodtageren i arbejdsretlig lovgivning, da denne står i en 

underlegen position i forhold til arbejdsgiveren. 36  Dette bygger på en forudsætning om, at 

lønmodtageren har betydeligt sværere ved at overskue fremtiden end arbejdsgiveren, og relationen 

aldrig kan være jævnbyrdig i en forhandlingsposition. Derfor er langt de fleste arbejdsretlige love 

beskyttelsespræceptiv, og kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren. Via arbejdsretlig 

lovgivning og kollektive overenskomster forsøges der at korrigeres på den magtubalance, der 

foreligger mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.  Det sker bl.a. ved at fastlægge en række mindste 

vilkår for ansættelsesforholdet. Fx søger ansættelsesbevisloven37 at sikre, at lønmodtageren kender 

sine ansættelsesvilkår i arbejdsforholdet, da denne på ansættelsestidspunktet har svært ved at 

overskue disse.  

Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved at størstedelen af arbejdsstyrkens ansættelsesvilkår, 

er fastsat i en overenskomst eller er omfattet af funktionærloven.38 Hvorvidt ansættelsesforholdet er 

omfattet af en overenskomst afhænger af om arbejdsgiveren har tiltrådt den enkelte overenskomst. 

De kollektive overenskomster fastsætter løn og arbejdsvilkår i ansættelsesforholdet som fx løn 

under sygdom. Det kollektive område vil ikke blive behandlet ydereligere i dette kapitel, da det 

behandles særskilt i kap. 4. 

FUL § 1, oplister en række kriterier man skal opfylde for at være omfattet af loven som fx en 

gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på minimum 8 timer hos den pågældende arbejdsgiver. FUL 

indeholder bl.a. bestemmelser der giver lønmodtageren ret til et opsigelsesvarsel, løn under 

sygdom, fratrædelsesgodtgørelse, godtgørelse for usaglig afskedigelse mv. 

Det står frit for at aftale at en overenskomst mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren  eller at FUL 

er gældende for ansættelsesforholdet selvom virksomheden ikke er forpligtet til det. 

 

Udover overenskomsterne og FUL følger love for de specielle områder fx ferieloven, 

ansættelsesbevisloven, forskelsbehandlingsloven, ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven osv. 

Hvorvidt en lønmodtager er omfattet af den pågældende lov vil bero på en konkret vurdering. 

                                                
36 Hasselbalch, 2012, s. 35. 
37 LBK nr. 240 af 17/03/2010 Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for 
ansættelsesforholdet. Herefter kaldet ABL. 
38 LBK nr. 81 af 03/02/2009 Funktionærloven. Herefter kaldet FUL. 



 20 

3.1 Ansættelsesforhold  
Der findes to måder en arbejdsgiver kan få udført arbejde på. Enten ved at indgå et 

ansættelsesforhold/tjenesteaftale eller en almindelig fri kontrakt om arbejdets udførelse.39 Hvis det 

er et ansættelsesforhold er det underlagt arbejdsretlig regulering. 

Et ansættelsesforhold består typisk af to parter; en lønmodtager og en arbejdsgiver. Arbejdsgiveren 

udbyder arbejde, der udføres af lønmodtageren, som mod dette får løn.   

Vikarer er specielle da de er tilknyttet et vikarbureau, men udfører arbejde hos brugervirksomheden, 

altså et trepartsforhold. Den daglige ledelse og instruktionsbeføjelse finder sted på 

brugervirksomheden, mens udbetaling af løn og fastsættelse af ansættelsesvilkår forestår af 

vikarbureauet. Der findes ingen særskilt regulering af vikarbureauarbejde eller dette trepartsforhold. 

Det atypiske forhold gør det svært at afgøre vikarens retsstilling, og hvem der er pligtsubjekt. 

Derfor ønskes det undersøgt om vikaren er at betegne som en lønmodtager. 

 

3.2 Lønmodtagerbegrebet 
Lønmodtagerbegrebet er ikke entydigt defineret i den danske ansættelsesretlige lovgivning eller i 

den kollektive arbejdsret. I Danmark opererer man med speciallove for de enkelte 

lønmodtagergrupper og områder, og ikke én generel ansættelseslov40. 

Der findes derfor flere definitioner i den relevante arbejdsretlige lovgivning, som varierer lidt fra 

lov til lov. Det beror derfor på en konkret vurdering ud fra den enkelte lov, der skal anvendes, om 

arbejdsforholdet er at betragte som et lønmodtagerforhold.41 Det er derfor muligt at man er 

lønmodtager i forhold til én lov, men ikke i forhold til en anden lov. 

Ole Hasselbalch42 skriver, at lønmodtagerforholdet er karakteriseret ved at arbejdsgiveren ifølge 

den indgående aftale har en løbende instruktionsbeføjelse mht. arbejdets udførelse og de øvrige 

omstændigheder omkring det, at arbejdstageren ikke kan sætte en anden i sit sted og af 

arbejdstagerens betydelige økonomiske afhængighed. Lønmodtageren bærer ingen økonomisk 

risiko, og kan ikke sætte en anden i sit sted, det er en personlig arbejdsydelse.43 

                                                
39 Hasselbalch, 2000, s. 51. 
40 Nielsen og Roseberry, 2012, s. 45. 
41 Hasselbalch, 2012, s. 26. 
42 Hasselbalch, 2000, s. 52. 
43 Kristiansen, 2009, s.19. 
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Hvis det ikke er et lønmodtagerforhold, men en fri kontrakt indgået mellem parterne, bevarer de i 

princippet deres uafhængighed og det drejer sig blot om tilvejebringelse af et arbejdsresultat. Der 

vil fx ikke være nogen pligt til personligt at udføre arbejdet modsat lønmodtagerforholdet. 

 

Følgende kriterier bruges til at vurdere om der er tale om en lønmodtager i et ansættelsesforhold:44  

1. Graden af arbejdsgiverens dispositionsret i det løbende kontraktforhold. 

2. Det økonomiske mellemværende. 

3. Pligt til at udføre arbejdet personligt. 

4. Tilknytning til arbejdsgiveren. 

5. Den ”sociale” vurdering af forholdet. 

 

3.3 Vikaren som lønmodtager 
Vikarer er tilknyttet et vikarbureau, og det står dem frit for om de ønsker at tage det pågældende 

arbejde, de bliver tilbudt. Såfremt de gør, bliver de udsendt til en brugervirksomhed, som har den 

daglige instruktionsbeføjelse. Vikaren og vikarbureauet indgår typisk en tilknytningsaftale, som 

indeholder oplysninger af generel karakter som fx aftalens parter, jobkategori, ferie og hvornår 

lønnen udbetales. Vikaren vil ved udsendelse modtage en jobbekræftelse, hvor de øvrige 

ansættelsesvilkår som den konkrete løn, arbejdsstedet og vikariatets løbetid vil fremgå. Typisk er 

det aftalt at vikaren tilknyttes vikarbureauet med henblik på midlertidig ansættelse for bureauets 

kunder. Vikaren er kun ansat i de perioder de påtager sig arbejde, og er derfor fri og kan tage andet 

arbejde i mellem vikariaterne. Tilknytning til arbejdsgiveren kan variere fra vikar til vikar. Nogle 

bruger vikarbureauet som mulighed for at opnå fast beskæftigelse eller bijob.  Andre bruger denne 

ansættelsesform til en fleksible hverdag. 

Vikaren har to arbejdsgiverrelationer da ledelsesretten er todelt, og dispositionsretten ikke er klar i 

forhold til den enkelte arbejdsgiver. Vikarbureauet er den nærmeste til at anse som vikarens 

arbejdsgiver, men de forestår ikke den daglige dispositionsret med fastlæggelse af arbejdstiden og 

kontrol med den løbende arbejdsydelse. Brugervirksomheden stiller sine driftsmaterialer til vikarens 

rådighed når de er udsendt, og vikaren bærer ingen omkostninger eller risiko ved arbejdets 

udførelse. Da vikaren ikke bærer nogen økonomiske omkostninger når der udføres arbejde eller 

medbringer sine egne driftsmaterialer, er det svært at sidestille vikaren som selvstændig. 

                                                
44 Hasselbalch, 2000, s. 59. 
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Vikaren kan ikke sætte en anden i sit sted når arbejdet skal udføres. Alt dette taler for at vikaren er 

lønmodtager og i et ansættelsesforhold. Vikaren får udbetalt et vederlag for udført arbejdet på 

brugervirksomheden, som udbetales af vikarbureauet. Igen er pligterne delt mellem vikarbureauet 

og brugervirksomheden. 

Vikaren er en god blanding af at være lønmodtager og selvstændig grundet den specielle 

konstellation. Hvorvidt vikaren er beskyttet af de arbejdsretlige love må derfor komme an på en 

konkret vurdering ud fra den enkelte lov. Det udløsende punkt for usikkerheden er trepartsforholdet 

og den todelte ledelsesret. 

 

3.3.1 Ansættelsesbevisloven  

Ansættelsesbevisloven gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på 

mere end en måned, og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger otte timer. 

Definitionen af en lønmodtager jf. ABL § 1, stk. 2: ”Som lønmodtagere anses personer, der 

modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold”. 

Lovens forarbejder45 foreskriver, at der bør arbejdes med et bredt lønmodtagerbegreb, hvor der er 

taget højde for, at den ikke skal hindre at arbejde udføres lejlighedsvist og af beskedent omfang. I 

disse tilfælde vil det være en administrativ byrde, og der skal ikke laves et ansættelsesbevis.  

ABL er resultatet af implementeringen, af EU-direktivet 91/533/EØF af 14/10 1991 om 

arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet. Med loven er det forsøgt, at lovfæste et entydigt begreb, om hvem der anses 

som lønmodtager. I forslagets bemærkninger skrives ”en generel og håndterbar definition ad 

lønmodtagerbegrebet inden for det arbejdsretlige område, bl.a. set i lyset af kommende direktiver, 

som nødvendiggør lovgivning, og hvor fastlæggelse af lønmodtager begrebet bliver afgørende for 

udstrækning af den beskyttelse, der typisk vil være tale om”. Den valgte definition anses for at 

ramme kernen af det lønmodtagerbegreb, der arbejdes med i dansk ret, ifølge lovforslaget. 

Ud fra definitionen jf. ABL § 1, må vikaren anses for at være en lønmodtager i lovens forstand med 

mindre deres udsendelse ikke vil kunne sidestilles med lønmodtagerarbejde. Foregående kriterier 

om lønmodtager contra fri kontrakt må vikaren defineres som lønmodtager. Dette underbygges med 

dommen U 1999/1870 som gennemgås i afsnit 2.5.4.1.  
                                                
45 LFF 1993-01-14 nr. 172 Arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, 
bemærkninger til § 1, stk. 2. 
 



 23 

3.3.2 Ferieloven46 

FL vil ligeledes være gældende for vikaren, da lønmodtagerbegrebet sprogligt er formuleret ligesom 

i ABL. Vikarer er derfor i forhold til ferieloven, at definere som en lønmodtager, hvor 

vikarbureauet er pligtsubjektet. I lovens bemærkning til FL § 1, anses det for en lønmodtager 

såfremt der er et over-/underordnelsesforhold eller tjenestestilling, og instruktionsbeføjelsen er 

underordnet.47 Det bemærkes at det er underordnet, at arbejdsforholdet er på få timer.  

Det udløsende kriterium er at vikaren får et vederlag for den arbejdsydelse den pågældende har 

præsteret. FL’s lønmodtagerbegreb er at betragte som det traditionelle begreb. 

 

3.3.3 Retspraksis 

Der findes retspraksis som kan klarægge vikarers retsstilling indenfor arbejdsretten. 

3.3.3.1 U 1999/1870 SH: 

Vikar blev anerkendt som lønmodtager og var omfattet af ABL. 

Sagen vedrørte en vikarbureauvikar som var ansat i tre måneder. Vikaren mente ikke at hun havde 

fået den aftalte løn. Vikaren havde ved sin ansættelse fået udleveret en kontrakt, hvor den konkrete 

løn ikke fremgik, hvorfor hun mente at dette var mangelfuldt. Tvisten angik om hun var omfattet af 

ABL § 1 og dermed havde ret til et ansættelsesbevis, og om ansættelsesbeviset var mangelfuldt og 

udløste en godtgørelse. Vikarbureauet mente, at hun havde fået den rette løn samt at hun ikke var 

omfattet af ABL, da en vikar ikke anses for at være lønmodtager eftersom hun ikke var underlagt 

bureauets instruktionsbeføjelse. Dette skyldtes at instruktionsbeføjelse lå hos brugervirksomheden 

og aflønnings- og afskedigelsesbeføjelsen hos bureauet. 

Vikaren blev anerkendt som lønmodtager jf. ABL § 1, stk. 2 og havde krav på et ansættelsesbevis og 

en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis jf. ABL § 6. 

 

I dommen blev der lagt vægt på, at vikaren ifølge kontrakten ansås for at være ansat i bureauet i den 

pågældende periode som vikariatet hos brugervirksomheden varede. Der var en lang række 

kendetegn, som karakteriserede at der forelå et tjenesteforhold. Der var aftalt væsentlige forhold for 

ansættelsen, såsom løn, arbejdstid og arbejdssted. Bureauet udbetalte løn samt betalte 

feriegodtgørelse, ATP og arbejdsmarkedsbidrag og havde tegnet arbejdsskadeforsikring. Derudover 

                                                
46 LBK nr. 202 af 22/02/2013 Lov om ferie.  
47 Hasselbalch, 2000, s. 78. 
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havde bureauet ansættelses- og afskedigelseskompetencen. Der blev desuden lagt vægt på at 

ansættelsesbevisloven arbejder med et bredt lønmodtagerbegreb, og havde taget højde for løs 

ansættelse af kort varighed. Ydermere var formålet med det bagvedliggende EU-direktiv at skabe 

klarhed om ansættelsesvilkårene. Udgangspunktet er at vikaren er i et tjenesteforhold til bureauet, 

og det er bureauet, der er forpligtet til at overholde forpligtelserne i ABL. Afgørende er at bureauet 

har aftalt væsentlige vilkår for ansættelsen, som er kendetegnet ved et tjenesteforhold modsat 

selvstændige. 

Vikaren ansås ikke for at være omfattet af funktionærloven, da den pågældende ikke indtog en 

tjenestestilling jf. FUL § 1, stk. 2. 

Ud fra dommen må vikaren være omfattet af arbejdsretlige love, da de anerkendes som i et 

tjenesteforhold, med mindre andet fremgår af den relevante lov. 

 

3.3.3.2 U 1997/1495 H: 

Vikar blev underkendt som lønmodtager i funktionærlovens forstand FUL § 1, og Højesteret 

stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom i sagen 165/1996 fra 11. april 1996. 

En vikar blev opsagt med dags varsel, men vikaren mente at hun var berettiget til et 

opsigelsesvarsels efter FUL. Bureauet fastholdte at vikaren ikke var berettiget til et 

opsigelsesvarsel efter FUL da denne ikke var omfattet af loven da hun ikke indtog en 

tjenestestilling. Dette skyldes at hun til en hver tid uden forudgående varsel kunne opsige 

kontrakten og var fri til at tage andet arbejde. 

 

Retten lagde vægt på at vikaren ikke indtog en tjenestestilling i FUL § 1, stk. 2 forstand da 

ledelsesretten er todelt. Udgangspunktet er at vikaren anses for fritstillet overfor bureauet og ikke er 

forpligtet til at tage imod det tilbudte arbejde, ligesom vikaren er berettiget til at tage fast ansættelse 

hos en kunde/brugervirksomhed. Derfor indtager de ikke en tjenestestilling overfor bureauet eller 

brugervirksomheden, og er som udgangspunkt ikke omfattet af FUL. Dommen skaber usikkerhed 

om vikarens retsstilling, da de ikke her er i et tjenesteforhold, men dette er kun i forhold til FUL. 

Derfor vil vikaren stadig være en lønmodtager jf. ABL, hvorfor denne lov stadig skal overholdes 

mht. udarbejdelse og udlevering af ansættelsesbevis. Det skal bemærkes at FUL modsat ABL 

opererer med et snævert lønmodtagerbegreb, da der med loven følger en række specielle 

ansættelsesvilkår. 
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3.3.3.3 U 1996/946 SH: 

Vikar blev anerkendt som lønmodtager i funktionærlovens forstand FUL § 1. 

Resume: 

En vikar var ansat i perioden 4. juli 1990 til 9. marts 1994 hos et vikarbureau hvor af vikaren 

havde arbejdet fast i en brugervirksomhed i over 3 år. Brugervirksomheden forlængede vikaraftalen 

med en uge af gangen, men til sidst aftaltes at de ville meddele når de ikke havde brug for vikaren. 

Efter ca. 3 år hos brugervirksomheden meddelte de, at der ikke længere var brug for vikaren og 

denne fik et nyt vikariat i en ny brugervirksomhed. Vikaren var utilfreds med arbejdet på det nye 

sted, da hun mente hun ikke var kvalificeret, hvorimod bureauet mente at vikaren skulle give det en 

chance. Efter eget ønske stoppede vikaren øjeblikkeligt hos den nye brugervirksomhed. Vikaren 

hævdede at være omfattet af FUL og retten til erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden. 

 

Retten lagde til grund at vikarens beskæftigelse hos brugervirksomheden, var af en sådan lang 

varighed og fasthed at det må formodes at der forelå et ansættelsesforhold mellem parterne. Vikaren 

må have fået en berettiget forventning om at være fastansat.  

Retten anerkendte at en vikarbureauvikar, normalt ikke ansås for omfattet af FUL, da de ikke 

indtager en tjenestestilling jf. FUL § 1, stk. 2, hverken overfor bureauet eller brugervirksomheden. 

Af hensyn til hindring af omgåelse af de beskyttelseshensyn der følger af FUL, syntes der, at der i 

den konkrete sag, var tale om et fast ansættelsesforhold grundet sagens omstændigheder. En 

virksomhed kan derfor ikke ved brug af vikarer, omgå vilkår de har krav på efter FUL, udelukkende 

fordi de er vikarer, hvis der reelt er tale om et fast ansættelsesforhold. I denne dom relaterede det 

sig til at vikaren havde krav på et længere opsigelsesvarsel jf. FUL § 2. Dette havde vikaren ikke da 

hun efter eget ønske fratrådte arbejdet og dermed ikke havde ret til løn i opsigelsesperioden. 
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3.4 Delkonklusion 
Vikarens retsstilling er ikke klar i dansk arbejdsret. Dog er vikaren ikke at karakterisere som 

selvstændig. Vikarer er specielle da de har to arbejdsgiverrelationer, hvor den daglige 

instruktionsbeføjelse er hos brugervirksomheden og bureauet forestår andre vilkår som fx 

udbetaling af løn. 

Ud fra dommene er der ikke et entydigt svar på om en vikar er en lønmodtager. Da det danske 

arbejdsmarked ikke opererer med én lov om lønmodtager, men speciallove for de enkelte 

persongrupper og områder kan man ikke sætte en etikette på vikaren. Vikarer er omfattet af ABL og 

FL som en almindelig lønmodtager. ABL’s definition af en lønmodtager skal fortolkes bredt jf. 

lovens forarbejder og retspraksis.  

Vikarbureauet må alt andet lige være den nærmeste at anse for at være vikarens arbejdsgiver da 

disse er forpligtet jf. ABL til at udarbejde et ansættelsesbevis. 

Vikaren er ikke omfattet af FUL, selv om der udføres funktionærarbejde, da den daglige 

instruktionsbeføjelse ligger hos brugervirksomheden jf. U 1997/1495 H. Af hensyn til 

omgåelsesrisikoen af FUL kan vikarer være omfattet såfremt det får permanent karakter i form af 

langvarig og fast beskaffenhed jf. U1996/946 SH. 

Hvorvidt vikaren opnår lønmodtagerstatus og er omfattet af arbejdsretlig lovgivning, beror på en 

konkret vurdering ud fra den relevante lov, da arbejdstagerbegrebet ikke er entydigt i lovgivningen. 
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4 Kapitel – Vikarer og kollektiv arbejdsret 
Den danske arbejdsmarkedsmodel bygger i høj grad på kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets 

parter. 74 pct. af arbejdsstyrken på det private arbejdsmarked er dækket af en kollektiv 

overenskomst og 100 pct. på det offentlige arbejdsmarked, hvilket betyder at samlet 83 pct. af 

arbejdsstyrken er dækket af en overenskomst.48 Den kollektive arbejdsret er opstået gennem 

fagforeningernes konflikter og overenskomster med enkeltvirksomheder.49 

Gennemgående er der tale om tre slags lag af kollektive aftaler; hovedaftaler, overenskomster og 

lokalaftaler. Hovedaftaler er at betegne som arbejdsmarkedets grundlov, der fastsætter 

grundprincipperne for organisationernes indbyrdes forhold. Heri er fastsat arbejdsgiverens ledelses- 

og forhandlingsret, fredspligten, retten til kollektive kampskridt, tillidsrepræsentanter og brud på 

overenskomsten skal indbringes for arbejdsretten. Hovedaftalen indgås typisk mellem 

hovedorganisationerne fx DA og LO på det private arbejdsmarked. 

De kollektive overenskomster regulerer ansættelsesforholdets løn- og arbejdsvilkår mellem 

arbejdstageren og arbejdsgiveren. Overenskomstens bestemmelser er normative og fastlægger en 

ramme for ansættelsesvilkår mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Overenskomster giver 

typisk mulighed for at supplerer denne med lokalaftaler, som fraviger overenskomstens 

bestemmelser. Lokalaftaler indgås lokalt på virksomheden ved enighed mellem arbejdsgiveren og 

lønmodtagerne eller en repræsentant for disse fx tillidsrepræsentanten. 

Der findes ingen lov om kollektiv arbejdsret, men arbejdsretsloven regulerer de retlige virkninger af 

kollektive overenskomster og forligsmandsloven giver beføjelse til mægling ved 

overenskomstfornyelser. 

 

4.1 Overenskomst 

Overenskomstens primære funktion er at regulere løn- og arbejdsforhold for medlemskredsen. En 

kollektiv overenskomst er i den kollektiv arbejdsretlige teori defineret af Per Jacobsen som ”en 

aftale indgået mellem på den ene side en organisation af lønmodtagere og på den anden side en 

organisation af arbejdsgivere eller en enkelt arbejdsgiver(virksomhed) om de løn- og arbejdsvilkår, 

                                                
48 DA, 2012, s. 242. 
49 Kristiansen, 2008, s. 60. 
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der skal finde anvendelse i forholdet i øvrigt imellem lønmodtager og arbejdsgivere, herunder 

disses organisationer”. 50 

En overenskomst kan enten være en virksomheds-51 eller en organisationsoverenskomst.52 

De er karakteriseret ved altid at have en kollektivitet af lønmodtager som den ene part jf. 

arbejdsretsloven53 § 13, stk. 1 forudsætningsvis og der skal være tale om en aftale mellem to parter. 

Ved fremkomst af nye arbejdsområder som fx vikarbureauarbejde, vælger parterne typisk at indgå 

særskilt protokollat til en eksisterende overenskomst. Her kan nævnes protokollatet om 

vikarbureauer i IO fra 1995. 

Overenskomster indeholder regler om opsigelsesvarsel, løn under sygdom, arbejdstid, 

overtidsbetaling og ret til frihed med løn. Mange af disse rettigheder udløses først efter en karenstid 

når lønmodtageren har opnået en vis anciennitet. Fx IO, hvor lønmodtageren ikke kan afskediges 

under sygdom, de første 4 måneder hvori de er uarbejdsdygtige, når 9 mdr. anciennitet er opnået jf. 

IO § 38, stk. 2, nr. 1. 

Overenskomsterne indeholder ofte mulighed for at fravige den inden for dens rammer ved 

lokalaftale på den enkelte virksomhed. Dette betyder at den enkelte virksomhed kan tilpasse 

overenskomsten til individuelle behov, fx ændring af den normale arbejdstid således at der ikke skal 

betales genetillæg. 

 

4.1.1.1.1 Forpligtende virkning 

Organisationsoverenskomster forpligter både parterne og medlemmerne til at overholde 

overenskomsten i overenskomstperioden. 54 Som hovedregel er en arbejdsgiver kun 

overenskomstforpligtet, ved indmeldelse i en arbejdsgiverforening eller ved direkte aftale med en 

fagforening. 55 Det er optagelsestidspunktet, der forpligter arbejdsgiveren, og det er derfor 

uvæsentligt om det er midt i en overenskomstperiode.56 

                                                
50 Jacobsen, 1994, s. 34. 
51 Der er organisationer som parter på begge sider. Arbejdsgiverens pligt til at overholde overenskomsten er den samme 
ved organisations- og tiltrædelsesoverenskomst. Forskellene er at arbejdsgiveren ved tiltrædelsesoverenskomsten selv 
påtager sig forpligtelserne som en organiseret arbejdsgiver er pålagt. 
52 Virksomhedsoverenskomst er indgået mellem en fagforening og en enkelt arbejdsgiver, og har kun betydning for den 
relevante virksomhed. Oftest vil den enkelte virksomhed tiltræder en allerede eksisterende overenskomst. 
53 Lov nr. 343 af 17. april 2012. 
54 Kristiansen, 2008, s. 205. 
55 Kristiansen, 2008, s. 210. 
56Der findes undtagelser fx har DI og CO-industri i Industriens Funktionæroverensomst(IFO) aftalt at overenskomsterne 
først er gældende på virksomhederne, når HK kan redegøre for at mindst 50 pct. er organiseret i HK. Virksomheden er 
derfor ikke forpligtet af IFO ved indmeldelse i DI. 
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Alle parter, der er forpligtet af overenskomsten, har fredspligt under en løbende overenskomst. Det 

vil sige at så længe overenskomsten er gældende må ingen af parterne iværksætte kollektive 

kampskridt såsom strejke, lockout osv. 

 

4.1.1.2 Anvendelsesområde 

Overenskomsten forpligter arbejdsgiveren til at overholde overenskomstens regler, på alt arbejde, 

der udføres af ansatte inden for dens anvendelsesområde/gyldighedsområde. 

Overenskomstens faglige gyldighedsområde er typisk en afgrænset gruppe arbejdsfunktioner 

indenfor en branche eller sektor. Det er dog ikke altid at denne afgrænsning udtrykkelig er aftalt i 

overenskomsten, og overenskomsten må derfor fortolkes i overensstemmelse med traditionen på det 

enkelte fagområde.57 

Den finder som udgangspunkt anvendelse på alt det arbejde, som sædvanligvis udføres af den 

faglige organisations medlemmer, for arbejdsgiverforeningens medlemsvirksomheder. 58 

Overenskomstens parter kan frit fastlægge anvendelsesområde, og nogle overenskomster foretager 

en afgrænsning af arbejdsopgaverne. 

Arbejdsgiveren er forpligtet til at overholde overenskomsten overfor samtlige lønmodtagere, der 

udfører arbejde indenfor anvendelsesområdet. Uorganiserede medarbejdere er derfor også omfattet 

af overenskomsten så længe de udfører arbejde indenfor overenskomstens anvendelsesområde. 

Det er en forudsætning, for at overenskomsten finder anvendelse, at der er tale om et 

lønmodtagerforhold til arbejdsgiveren,59 sådan at medejere og entreprisearbejde ikke falder under 

overenskomstens gyldighedsområde. 

Overenskomsterne er geografisk afgrænset, og udgangspunktet er at parterne selv kan fastlægge 

dette. En overenskomst indgået mellem danske organisationer vil derfor formentlig ikke gælde for 

arbejde udført i udlandet.60 

 

4.1.2 Det fagretlige system 

Tvister angående kollektive overenskomster føres i det fagretlige system, der består af domstolen, 

arbejdsretten og faglig voldgift samt specielle voldgiftorganer.61  Udgangspunktet er at sager 

                                                
57 Hasselbalch, 2012, s. 86. 
58 Kristiansen, 2009, s. 139. 
59 Kristiansen, 2008, s. 253. 
60 Kristiansen, 2008, s. 267. 
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angående fortolkning og forståelse af en kollektiv overenskomst føres ved den faglige voldgift jf. 

normen § 11, nr. 1 og arbejdsretsloven § 21, nr. 1.62 Arbejdsretten behandler typisk sager ang. brud 

på overenskomst, ret til kollektive kampskridt og eksistens af en overenskomst.63 

Såfremt arbejdsgiveren ikke overholder overenskomsten pådrager han sig et bodsansvar til 

overenskomstmodparten jf. arbejdsretsloven § 12. Arbejdsrettens afgørelser kan ikke ankes. Heller 

ikke faglig voldgift kendelser eller forligsmæssige afgørelser kan ankes. Sagen kan genoptages 

under særlige omstændigheder jf. arbejdsretsloven § 30. Faglig voldgifts kendelser har ikke særlig 

stor præjudikatværdi, da de fortolker den enkelte overenskomst, som er en aftale mellem de 

relevante parter. En faglig voldgiftskendelse er derfor kun bindende for de parter, der er del i 

overenskomsten. 

 

4.2 Vikarers overenskomstmæssige retsstilling 

4.2.1 Vikarer og kollektive overenskomster 

Vikarbureauet kan som enhver anden arbejdsgiver være medlem af en arbejdsgiverorganisation 

eller indgå aftale med et forbund, og derved være part i en overenskomst. Dette vil forpligte 

vikarbureauet til at følge overenskomstens regler overfor vikarerne. Der er konfliktret overfor 

vikarbureauer mht. overenskomstkrav fra fagforening jf. AT 1999/66 (sag 99.342). 

Hovedreglen om at overenskomsten finder lige anvendelse på alt arbejde under dens faglige 

gyldighedsområde, giver anledning til en række spørgsmål når vikaren er udsendt på 

brugervirksomheden. Den delte ledelsesret mellem brugervirksomheden og vikarbureauet stiller 

spørgsmålstegn ved, hvilken overenskomst, der finder anvendelse når vikaren er udsendt. For at 

overenskomsten kan finde anvendelse er det nødvendigt at der består et lønmodtagerforhold til 

arbejdsgiveren. Vikaren er ikke ansat direkte af brugervirksomheden, hvorfor det umiddelbart bør 

være vikarbureauets overenskomst, der finder anvendelse, da de er nærmest at anse som vikarens 

arbejdsgiver. 

Når vikaren er udsendt på brugervirksomhed og underlagt dennes instruktionsbeføjelse, vil vikaren 

da være at anse som en ”lønmodtager” i brugervirksomheden, og således være omfattet af deres 

overenskomst? 

                                                                                                                                                            
61 Kristiansen, 2008, s. 629. 
62 Overenskomstparterne kan selv udvide området for den faglige voldgift. Arbejdsrettens kompetence oplistes i 
arbejdsretslovens § 9, stk. 1 nr. 1-8. 
63 Kristiansen, 2008, s.583. 
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Hvis det kun er vikarbureauet, der har tiltrådt en overenskomst er der ingen problemer. Det er 

vikarens overenskomstmæssige reststilling i forhold til brugervirksomhedens overenskomst der er 

interessant. 

I nogle overenskomster er der udtrykkeligt aftalt om de finder anvendelse for vikarer. Derved kan 

der opstå den situation, at brugervirksomhedens overenskomst foreskriver, at vikarer er omfattet af 

overenskomsten, mens vikaren også er omfattet af vikarbureauets overenskomst. Hvilken 

overenskomst vil i ovennævnte tilfælde være gældende? Hvad hvis brugervirksomhedens 

overenskomst ikke tager stilling til anvendelse for vikarer? 

Lønmodtagere vil, som udgangspunkt, opnå bedre rettigheder, hvis de er omfattet af en 

overenskomst. Vikaren er derfor muligvis ringere stillet ved ikke at være omfattet af 

brugervirksomhedens overenskomst. Omgåelsesrisikoen af overenskomsten spiller en central rolle, 

da brugervirksomheden, ved at hyre vikarer kan undgå at opfylde overenskomsten overfor disse, 

samtidig med at de har den daglige instruktionsbeføjelse. Vikaren vil da heller ikke være omfattet af 

mindstelønnen, der er fastsat i overenskomsten, og brugervirksomheden vil ved benyttelse af 

vikarer kunne omgå denne. 

 

4.2.2 Retspraksis 

Både Arbejdsretten og den faglige voldgift har taget stilling til vikarers overenskomstmæssige 

retsstilling. 

 

4.2.2.1 Bravida-sagen af protokollat 27. august 2003 i faglig voldgift 

Resumé: 

Sagens tvist drejede sig om brugervirksomhedens overenskomst bestemmelser ang. arbejdstid og 

betaling for overarbejde, også var gældende for vikarer. Brugervirksomhedens overenskomst var en 

områdeoverenskomst, og indeholdt ingen bestemmelser om vikarer. Vikarbureauet var medlem af 

en anden arbejdsgiverforening og havde tiltrådt en anden relevant overenskomst. Vikarerne var 

ikke blevet aflønnet efter brugervirksomhedens overenskomst, og havde ikke fået overarbejdstillæg. 

 

Opmanden lagde til grund at den pågældende overenskomst var en områdeoverenskomst, og at alle 

der som udgangspunkt udfører arbejde indenfor overenskomstens faglige gyldighedsområde var 

omfattet. Det var uden betydning at der ikke bestod et ansættelsesretligt forhold mellem vikaren og 
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brugervirksomheden. Vikarerne var underlagt brugervirksomhedens daglige instruktionsbeføjelse 

modsat fx arbejdere udsendt af en underentreprenør. Vikarerne var omfattet af 

brugervirksomhedens overenskomst, og der påhvilede brugervirksomhedens et ansvar for at gøre 

vikarbureauet bekendt med denne og dens forpligtelser. Hvem der skulle hæfte for vikarens tab ved 

den manglende efterlevelse, blev der ikke taget stilling til. 

Sagen tager ikke endelig stilling til, hvem der er vikarens arbejdsgiver, men bemærker at det er 

uden betydning når brugervirksomheden har den daglige instruktionsbeføjelse. Opmanden udtalte at 

omgåelsesrisikoen ikke var uden betydning i denne sag. Altså om brugervirksomheden ved at 

benytte vikarer har til formål at omgå overenskomsten. Dette skyldes at vikarers retsstilling kunne 

sammenlignes med den overenskomstmæssige retsstilling for entrepriseforhold. For 

entreprisearbejde, der udføres på en virksomhed, som er dækket af en overenskomst, er det 

virksomheden uvedkommende, hvordan entreprenøren udfører arbejdet og hvilken overenskomst 

der dækker entreprisearbejdet. Forskellen mellem entreprisearbejde og vikarer er at arbejdet ikke er 

underlagt virksomhedens daglige instruktionsbeføjelse. Overordnet kan man sige at opmanden 

lagde vægt på to punkter for sit resultat. At vikaren indtog en lønmodtagerstilling i forhold til 

brugervirksomheden og hensynet til at modvirke omgåelsesrisiko af brugervirksomhedens 

overenskomst. 

 

Selv om det er en faglig voldgift, som har lav præjudikatværdi, har kendelsen spillet en væsentlig 

rolle. Opmandens begrundelse er ikke knyttet specielt til den nærværende overenskomst men er af 

mere generel karakter. Derfor kan kendelsen godt anvendes på andre overenskomster til at 

klarlægge retstilstanden. Den er efterfølgende blevet citeret i flere faglige voldgiftskendelser om 

vikarers retsstilling i forhold til brugervirksomhedens overenskomst. I princippet er den kun 

gældende for de virksomheder, der har tiltrådt den pågældende overenskomst, og kan ikke bruges 

analogt på andre overenskomster. Samt at en anden opmand kunne være kommet frem til et andet 

resultat. 

Sagen drejede sig kun om bestemmelserne ang. arbejdstid og overarbejdsbetaling, og tager ikke 

stilling til om vikarer er omfattet af hele overenskomsten. 

 

4.2.2.2 Arbejdsrettens kendelse af 11. januar år 2006 i A2004.229 og A2004.865 

Bravida-sag blev stadfæstet ved Arbejdsrettens kendelse af 11. januar år 2006 i A2004.229 og 

A2004.865. 
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Disse to sager omhandlede samme overenskomst som i Bravida-sagen, og Arbejdsretten fastslog at 

overenskomsten utvivlsomt også skulle efterleves i forhold til vikarer. Den pågældende 

arbejdsgiverforening blev irettesat for ikke at have efterlevet kendelsen fra Bravida-sagen, da det 

allerede der var fastsat at den pågældende overenskomst fandt anvendelse på vikarer. Udover dette 

blev brugervirksomheden dømt til at hæfte for det tab som vikarerne måtte lide ved at 

overenskomsten ikke var efterlevet. Dog blev det arbejdsgiverforeningen der måtte hæfte for dette 

tab, da de i deres rådgivning til brugervirksomheden havde handlet ansvarspådragende. 

Ved Arbejdsrettens kendelse må det betragtes at brugervirksomheder ikke kan være passive i 

forhold til vikarer. Samt at Bravida-sagen ikke kun var et konkret tilfælde som gjaldt i tilfælde af 

omgåelse, men en fastslåelse af principiel overenskomstpligt. 

 

4.2.2.3 TDC-sagen, faglig voldgift kendelse fra 3. august 2005  

Denne kendelse anerkendte, at brugervirksomhedens overenskomst ikke var gældende for vikarer. 

Resumé: 

Sagen angik om vikarerne var omfattet af brugervirksomhedens overenskomst. Den pågældende 

overenskomst var gældende for en gruppe af funktionærer som vikarerne arbejdede sammen med. 

Forbundet mente derfor at vikarerne skulle have samme lønvilkår som funktionærerne. Opmanden 

udtalte at overenskomsten omfattede funktionærer i overensstemmelse med funktionærloven. 

 

Der kunne ikke opnås enighed blandt de partsudpegede hvorfor opmanden traf afgørelsen. 

Opmanden udtalte at selv om der var tale om en områdeoverenskomst, kunne man ikke analogt fra 

Bravida-sagen gøre gældende at vikarerne var omfattet af brugervirksomhedens overenskomst. Dog 

er det den principielle opfattelse at vikarer ikke bør være ringere stillet mht. løn- og arbejdsvilkår 

end dem de arbejder sammen med og træder i stedet for på brugervirksomheden. Ud fra 

omgåelsesbetragtningen er der ingen forhold, der kan begrunde at overenskomsten skulle omfatte 

vikarer. 

Overenskomstens gyldighedsområde var det samme som FUL, som vikarer som udgangspunkt ikke 

er omfattet af jf. U 1997/1495 H. 

Ydermere lagde opmanden til grund at overenskomstens parter har haft en fælles forståelse af, at 

det krævede en særskilt aftale, for at overenskomsten var gældende for vikarer. Dette skyldes at 

overenskomstens parter i anden overenskomst havde aftalt et særskilt protokollat for 
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vikarbureauvikarer samt at der var taget stilling til at vikarer ikke skulle indgå i optælling af, om 

virksomheden opfyldte 50 % - reglen.64 

Vikarerne var derfor ikke omfattet af brugervirksomhedens overenskomst, da der ikke var 

omgåelsesrisiko. Parterne skulle særskilt have aftalt at overenskomsten var gældende for vikarer. 

 

4.2.2.4 Promecon-sagen, faglig voldgift kendelse fra 9. juli 2007 

Resumé: 

Sagen angik om vikarer var omfattet af brugervirksomhedens overenskomst og lokalaftaler. Samt 

om tillidsmanden skulle orienteres om beskæftigelsessituationen og hyring og brugen af vikarer. 

Vikarbureauet havde tiltrådt en anden overenskomst, som var gældende for vikarernes 

ansættelsesforhold. 

 

Der kunne ikke opnås enighed og opmanden traf afgørelsen. Opmanden lagde til grund at selvom 

der var tale om to forskellige overenskomster var sagen fuldt ud sammenlignelig med Bravida-

sagen. Derfor fandt opmanden at vikarerne var omfattet brugervirksomhedens overenskomst mht. 

løn- og arbejdsvilkår og indgåede lokalaftaler. Det blev lagt til grund at brugervirksomhedens 

overenskomst var en områdeoverenskomst, og den skulle efterleves i forhold til alle, der udførte 

arbejde på virksomheden inden for gyldighedsområdet. Vikarerne udførte arbejde indenfor 

overenskomsten faglige gyldighedsområde, og var underlagt brugervirksomhedens daglige 

instruktionsbeføjelse. Vikarerne delte i praksis arbejdsvilkår med brugervirksomhedens ansatte, 

hvilket talte for at vikarerne skulle omfattes af brugervirksomhedens overenskomst. Opmanden 

udtalte endvidere at vikarerne ikke var ansat direkte i brugervirksomheden, hvorfor kun dele af 

overenskomsten var relevant for vikarer. Derfor kan overenskomsten i sin helhed ikke være 

gældende for vikarer, men kun væsentlige bestemmelser, som har indflydelse for dennes 

arbejdsfunktion herved specielt løn- og arbejdsvilkår. Opmanden lagde specielt vægt på at der i 

brugervirksomhedens overenskomst ikke var nogen overenskomstmæssig regulering for brugen af 

vikarer, hvorfor tidligere praksis måtte inddrages herunder Bravida- og TDC-sagen. 

Sagen var ikke at sammenligne med TDC-sagen, da der ikke var tale om funktionærer. I TDC-sagen 

blev vikarerne ikke omfattet af brugervirksomhedens overenskomst. Sagen vil blive gennemgået 

nedenfor. 

                                                
64 Var medlemmer indenfor denne overenskomst gyldighedsområde. 
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Opmanden bemærkede at vikarerne i forvejen var dækket af en overenskomst via vikarbureauet og 

at der i øvrigt ikke var påvist nogen omgåelsesrisiko, men dette var uden betydning. Indklagede 

forsøgte at ligge til grund, at ved at lade brugervirksomhedens overenskomst være gældende for 

vikarer, ville dette åbne muligheden for overenskomst-shopping, da vikarerne allerede var omfattet 

af en overenskomst. 

 

Da vikarerne er omfattet af overenskomstens løn- og arbejdsvilkår har dette betydning for 

virksomhedens beskæftigelsessituation, hvorfor tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret om 

lejede vikarer og deres lønforhold. Dette er en forudsætning for at tillidsrepræsentanten kan 

varetage de ansattes interesser. 

 

4.2.2.5 Øvrige domme 

Udover ovenstående sager har der været flere faglige voldgifte, som har talt både for og i mod at 

vikarer er omfattet af brugervirksomhedens overenskomst. Senest har en kendelse af 12. juli 2010 i 

faglig voldgift sagen 2009.0213 skabt uklarhed. Sagen drejede sig om at 3F krævede at 

brugervirksomhedens overenskomst skulle være gældende for vikarerne, til trods for at de udsendte 

vikarer allerede var dækket af bureauets overenskomst. De krævede også at brugervirksomheden 

var erstatningspligtig overfor vikarernes eventuelle tab. Forbundet mente at brugervirksomhedens 

overenskomst fandt anvendelse på alt arbejde, der udføres på virksomheden indenfor dens 

gyldighedsområde, og lagde vægt på de to tidligere kendelser i Bravida- og Promocon-sagen. 

Der kunne ikke opnås enighed og opmanden lagde til grund for sin afgørelse at forbundet reelt ikke 

kunne påvise at vikarerne var ringere stillet og at der var tale om omgåelse eller misbrug. Der skulle 

foreligge saglige grunde som tilsidesatte bureauets overenskomst. Hertil blev nævnt at 

brugervirksomheden overenskomst ikke var grundlag for at den fandt anvendelse på vikarer. For at 

overenskomsten skulle finde anvendelse derpå måtte det kræves en særskilt aftale. Bureauets 

overenskomst dækkede ikke det arbejde vikarerne udførte på brugervirksomheden, men dette havde 

ikke betydning. Vi kan udlede af denne kendelse at, hvis der kan påvises omgåelses- og 

misbrugsmulighed ved benyttelse af bureauet overenskomst da er det ikke en saglig grund at lade 

vikaren være omfattet af denne. I dette tilfælde var der ikke hensyn, der talte for at lade vikarerne 

være omfattet af brugervirksomhedens overenskomst, da de ikke var ringere stillet. 
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Omgåelsesrisikoen af brugervirksomhedens overenskomst må anses for at være langt mindre hvis 

bureauet selv er forpligtet af en overenskomst. 

I forhold til erstatningsforpligtelsen kunne brugervirksomheden godt være pligtige til at dække 

vikarens tab ved manglende overholdelse af brugervirksomhedens overenskomst hvis der ud fra en 

helhedsbedømmelse fandtes at vikaren havde lidt et tab og der ikke var saglige grunde der 

retfærdiggjorde det. Dog forelå der saglige grunde i denne sag, der retfærdiggjorde at vikaren ikke 

blev aflønnet efter denne og brugervirksomheden var ikke erstatningspligtigt.  

Ved faglig voldgift kendelse af 17. december 2008 Lego-sagen, blev det afgjort at en lokalaftale 

ikke var gældende for vikarer, da der var tale om en loyalitetsbonus der skulle fastholde 

medarbejderne. Opmanden udtalte at vikarer ikke i alle henseender skal have de samme vilkår som 

de fastansatte på brugervirksomheden. Bonussen relaterede sig ikke til vikarernes arbejdsfunktion 

og selve udførelsen af arbejdet, og man kunne derfor godt undtage dem i lokalaftalen. 

 

Med Promecon- og Bravida-sagerne ses det tydeligt at praksis statuerer at vikarer er omfattet af 

brugervirksomhedens overenskomst mht. løn- og arbejdsvilkår. Specielt i de overenskomster hvor 

parterne ikke har taget stilling til brugen af vikarer, er det statueret. Praksis anerkender at der ikke 

består et ansættelsesforhold mellem vikaren og brugervirksomheden, men mellem vikaren og 

vikarbureauet. Omgåelsesrisikoen spiller en væsentlig rolle for om brugervirksomhedens 

overenskomst omfatter vikarer. Der skal være saglige grunde til at vikarerne ikke omfattes af 

overenskomsten og dermed bliver afskåret fra bedre rettigheder. Således at arbejdsgivere ved at 

hyre vikarer undlader at lade overenskomsten gælde. Derfor er brugervirksomhedens daglige 

instruktionsbeføjelse over vikarer en stor faktor, der gør at brugervirksomhedens overenskomst er 

gældende. Vikarer er at sammenligne med en entreprisekontrakt, dog er der den væsentlige forskel 

at ved en entreprise har brugervirksomheden ikke den daglige instruktionsbeføjelse. En entreprise er 

en kontrakt om arbejdets udførelse. Brugervirksomheden har som udgangspunkt ikke indflydelse på 

hvordan og af hvem arbejdet udføres af. 

Det synes derfor rimelig at så længe de relevante parter ikke tager stilling til vikarer i 

overenskomsten, da vil gælde det princip at brugervirksomhedens overenskomst mht. 

bestemmelser, der er relevante for vikarens arbejdsfunktion, vil være gældende. Der pålægges 

ligeledes brugervirksomheden et ansvar for at gøre bureauet bekendt med dette. Parter, der ikke har 

taget stilling til brugen af vikarer, kan blive ramt af tidligere praksis. Praksis går i retningen af at det 

er parterne der er de mest kompetente til at aftale en overenskomst, men at de også kan blive ramt 
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af det de ikke aftalte. Det ses af TDC-sagen at det faktum at parterne havde taget stilling til brugen 

af vikarer, gjorde at de ikke var omfattet. Der er derfor ikke et generelt princip om at vikarer skal 

være omfattet af brugervirksomhedens overenskomst. Vikarers retsstilling i forhold til 

brugervirksomhedens overenskomst er derfor en konkret vurdering hvor omgåelsesrisikoen spiller 

en stor rolle. 

 

4.3 Indførelse af vikarer i overenskomster 
Vikarernes rettigheder er i høj grad skrevet ind i overenskomsterne for de forskellige brancher, dette 

er sket i takt med at ansættelsesformen har vundet frem indenfor de forskellige sektorer. 

Arbejdsmarkedets parter har indgået særegne vikaroverenskomster og i andre overenskomster er det 

aftalt om vikarer er en del af dens anvendelsesområde. 

På industriens område indgik DI og CO-industri et protokollat i år 1995 i IO,65 hvor formålet var at 

indskrive vikarer i overenskomsten. Dette blev aftalt IO var en områdeoverenskomst, der fandt 

anvendelse på alt arbejde, der udføres under dens faglige gyldighedsområde, såfremt det udføres af 

en ansat eller en der var underlagt virksomhedens ledelsesret. Udgangspunktet er at IO er gældende 

for vikarers ansættelsesforhold forudsat det er indenfor gyldighedsområdet. Vikarer vil være 

omfattet af IO såfremt brugervirksomheden har tiltrådt denne uagtet om vikarbureauet har. Hvis 

vikaren udsendes til arbejde indenfor IO gyldighedsområde, men brugervirksomheden har en anden 

overenskomst som fagligt dækker arbejdet, da er det brugervirksomhedens overenskomst, der 

dækker ansættelsesforholdet også selvom vikarbureauet ikke har tiltrådt disse overenskomster. 

Begrebet IO omfatter medlemsvirksomhedens lokalaftaler og kutymer tilknyttet arbejdsfunktionen 

vikaren udfører, og der påhviler brugervirksomheden en forpligtelse til at sikre at bureauet har fået 

det fornødne kendskab dertil.66 Brugervirksomheden kan dog godt aftale at lokalaftalen ikke 

omfatter vikarer jf. LEGO-sagen.67 

Udgangspunktet er at vikarer kun optjener anciennitet hos bureauet. Protokollatet indeholder 

særlige bestemmelser om akkumulering af anciennitet fx i tilfælde hvor vikarer fastansættes på 

brugervirksomheden. 

 

                                                
65 Senere revideret ved overenskomstforhandlingerne i 2000 og 2007. 
66 Jf. IO bilag 17. 
67 Kendelse af 17. december 2008 CO-Industri for 3F (Fælles Fagligt Forbund) mod DI (Organisation for erhvervslivet) 
for LEGO System A/S. 
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Vikarbureauer leverer ofte ydelser indenfor forskellige brancher, hvilket gør det svært kun at 

tiltræde én overenskomst. Derfor findes der vikaroverenskomster, som tager højde for dette. Både 

DE og DI har vikaroverenskomst med 3F, og her er dækningsområdet aftalt jf. § 1 ”at 

Overenskomsten er gældende for vikarer inden for 3F's faglige arbejdsområder, der engageres af et 

vikarbureau, med henblik på at stille disse til rådighed for brugervirksomheder”. 

Overenskomsten omfatter ikke arbejde på en brugervirksomhed, der er medlem af en af de nævnte 

arbejdsgiverorganisationer i § 1, som fx DI eller hvis brugervirksomheden uden medlemskab har 

tiltrådt en overenskomst fra disse parter. Overenskomsten viger altså for andre overenskomster, 

hvilket betyder at vikarer vil få samme rettigheder som dem de arbejder sammen med på 

brugervirksomheden. Karenstider i vikaroverenskomster er opgjort i timer, hvilket gør det nemmere 

for vikarer at opnå karenstiden. 

 

Vikarer vil ud fra ovennævnte være omfattet af nærværende overenskomst på brugervirksomheden 

enten gennem vikaroverenskomster eller brugervirksomhedens overenskomst. Såfremt bureauet har 

tiltrådt IO eller en vikaroverenskomst eller brugervirksomheden har tiltrådt IO.
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4.4 Delkonklusion 
Ud fra ovenstående i kap. 4 kan vi konkludere at det er svært at opstille generelle retningslinjer for, 

hvornår vikarer er omfattet af brugervirksomhedens overenskomst. Der ses en tendens til at vikarer 

ikke må være ringere stillet end dem, der udfører sammenligneligt arbejde. Selvom der ikke er 

noget ansættelsesforhold mellem brugervirksomheden og vikaren er det ikke uden betydning, da 

denne har den daglige instruktionsbeføjelse. Den daglige instruktionsbeføjelse og 

omgåelsesrisikoen er gennemgående for hvad der er blevet lagt til grund for kendelserne. 

I så fald påhviler der brugervirksomheden en forpligtelse til at gøre vikarbureauet bekendt med 

overenskomsten og dens vilkår ellers kan de ifalde erstatningsansvar for manglende overholdelse og 

vikarens eventuelle tab. 

Vikarbureauet kan ikke ved tiltrædelse af en overenskomst, sikre sig at vikarerne, når de udfører 

arbejde hos en brugervirksomhed, er omfattet af dennes overenskomst mht. løn- og arbejdsvilkår. 

Bureauets overenskomstmæssige stilling spiller en rolle af hensynet til omgåelsesrisikoen af 

brugervirksomhedens overenskomst. 

Der er et sammenspil mellem overenskomsterne, som sikrer vikarerne de samme rettigheder mht. 

løn- og arbejdsvilkår som de fastansatte på brugervirksomheden. 

Der er ikke taget stilling til om vikarerne er omfattet af alle bestemmelserne i brugervirksomhedens 

overenskomst. Dog er der udtalt i Promecon-sagen at det ikke er alle bestemmelser i 

overenskomsten, der har relevans for vikaren. Det er derfor tvivlsomt om vikaren kan nyde godt af 

øvrige fastsatte ansættelsesvilkår i overenskomsterne som fx retten til 6. ferieuge eller barns første 

sygedag. Dette må følge af vilkårene i ansættelsesforholdet mellem vikaren og vikarbureauet.
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5 Kapitel - Vikardirektivet 
I analysen om vikarens retsstilling, blev det konstateret at det er et område, der er komplekst og 

uklart. Dette skal vikardirektivet råde bod på. Vikardirektivet indeholder nogle centrale 

bestemmelser, som vil klarlægge vikarens retsstilling. 

Formålet med vikardirektivet er at sikre ligebehandling af vikarer og anerkende bureauet som 

arbejdsgiver jf. art. 2 i direktivet. Alt dette skal gøres med respekt for fleksible arbejdsformer samt 

passende rammer for etablering af vikararbejde. Hensigten er at dette skal forbedre vikararbejde 

med udgangspunkt i ligebehandlingsprincippet. 

I vikardirektivet vil der blive taget udgangspunkt i at vikaren er i et lønmodtagerforhold til 

vikarbureauet. Selvom dette virker som en selvfølge er det ikke noget man førhen har haft hjemmel 

til. Selvom bureauet i vid udstrækning er blevet pålagt forpligtelser som tilfalder en arbejdsgiver, 

dette betyder at de ikke længere kan undviges fra ansvaret eller pålægge det brugervirksomheden. 

Direktivet er et minimumsdirektiv jf. art. 9, hvilket betyder at det som minimum skal indføres med 

de forskrifter der er i direktivet, der er dog intet til hinder for at de indfører gunstigere vilkår. Det 

vil også kunne fraviges til skade for lønmodtageren ved kollektiv aftale da direktivet er semi-

dispositivt.68 

 

5.1 Vikarloven69 
Vikardirektivet implementeres ved hjælp af lovgivning. Dette er en passende måde da det er 

bindende nationale retsakter og alle lønmodtagere således vil være beskyttet. 

Afhandlingen forholder sig til VL, der trådte i kraft d. 1. juli 2013. 

 

Formålet med VL er grundlæggende den samme som vikardirektivet. Loven skal sikre vikarer visse 

rettigheder under udsendelse, trods deres særegne arbejdsforhold. Loven indeholder et 

ligebehandlingsprincip og rettigheder til vikaren i relation til brugervirksomheden, samt 

sanktionsmuligheder. 

Med loven får vikarer et klart retsgrundlag, hvor deres rettigheder har en hjemmel. Hvor de førhen 

skulle gøre dette ud fra generel arbejdsretlig lovgivning. Dette har stor betydning for vikarernes 

                                                
68 Nielsen og Roseberry, 2012, s. 403. 
69 Lovforslag 2012/1 LSF 209 Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. herefter kaldet VL. 



 41 

individuelle retsstilling, hvorimod der på det kollektive område allerede findes regulering. 

Retskildeværdien ved en speciallovgivning må formodes at være større end det som vikarerne 

tidligere kunne hjemle deres retsstilling på. Førhen har det været retspraksis ud fra enkelte 

arbejdsretlige love, der har dannet grundlag for deres retsstilling. Det må formodes at blive mere 

klart med VL og stille dommerne mindre frit i forhold til fortolkning af retsstillingen. 

Sanktionsmulighederne har tidligere været begrænsede for vikarerne da sanktionsmuligheden skulle 

udspringe af en konkret lov. Med VL sikres vikarerne en klar retsstilling, hvor de også kan kræve 

en godtgørelse såfremt loven ikke overholdes, hvilket er noget helt nyt. 

 

Det er muligt for arbejdsmarkedets parter at implementere dele af vikardirektivet og loven vil ikke 

finde anvendelse i disse tilfælde. Dette har som sagt den betydning at det også kan gøres til ugunst 

for arbejdstageren så længe direktivet overholdes. Direktivet er kun retmæssigt gennemført, hvis 

overenskomsterne lever op til mindstekravene, og der er derfor kun udvidet spillerum for parterne 

såfremt direktivet giver adgang til det.70 Denne mulighed er udnyttet i VL. Dette betyder at 

overenskomsterne kan stille lønmodtageren ringere end implementeringsloven, da direktivet er 

semi-dispositivt. Loven bliver derfor subsidiær i forhold til dem, der er omfattet af den kollektive 

overenskomst hvor direktivet er implementeret, da loven viger for overenskomsten. Implementering 

af direktiver i overenskomsterne, giver parterne adgang til at kunne behandle tvister i det fagretlige 

system. 

Hvilke konsekvenser og hvilken betydning VL må menes at have for vikarers retsstilling vil blive 

gennemgået i det følgende afsnit. 

 

5.1.1 Anvendelsesområde 

VL § 1 og § 2 er næsten identiske med vikardirektivets art. 1 og 2 som klarligger direktivets 

anvendelsesområde samt definitioner.  

Anvendelsesområdet bliver afgrænset i lovens § 1 og finder kun anvendelse for lønmodtagere, som 

er vikarbureauvikarer. Den finder anvendelse på det forhold der opstår mellem vikaren, 

vikarbureauet og brugervirksomheden jf. § 1, stk. 1, og dermed kun vikarbureauvikarer. Den finder 

anvendelse på alle virksomheder, som er vikarbureauer og brugervirksomheder, der driver 

økonomisk aktivitet uanset om det er med gevinst for øje jf. § 1, stk. 2. VL finder ligeledes 

                                                
70 Kristiansen, 2009, s. 111. 
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anvendelse på både alle vikarbureauer, både danske og udenlandske, hvor vikaren udsendes til 

arbejde i Danmark. Dette har stor betydning da bureauer dermed ikke kan omgå loven ved at oprette 

et udenlandsk selskab. 

VL § 2 definerer hvad en brugervirksomhed, et vikarbureau, en vikar og udsendelse er. Dette 

hjælper til forståelsen af omfanget af anvendelsesområdet.  

Loven afskærer interne vikariater i virksomhederne og finder ikke anvendelse på alle, der er ansat i 

vikarbureauet, men udelukkende vikarer, der er ansat med det formål at blive udsendt til en 

brugervirksomhed. 

 

En vikarbureauvikar er let sammenlignelig med en entreprise, arbejdsformidling og virksomheder, 

der udlåner deres arbejdskraft til andre virksomheder. Disse falder udenfor lovens 

anvendelsesområde. Loven har altså kun betydning for vikarbureauvikarer, virksomheder der driver 

vikarbureau i Danmark og de virksomheder der benytter vikarbureauvikarer. 

 

5.1.2 Lønmodtagerbegrebet 

Vikardirektivet definerer jf. art. 3, stk.1 a) en arbejdstager som ”enhver person, som i den 

pågældende medlemsstat er beskyttet som arbejdstager i medfør af de nationale arbejdsretlige 

bestemmelser”. Det skal fortolkes efter nationale bestemmelser, og dermed efter dansk retstradition. 

VL definerer vikaren som en lønmodtager jf. § 2, stk. 2. Med VL sikres det hermed at vikaren 

anerkendes som en lønmodtager, og vikarforholdet vil ikke længere falde udenfor 

arbejdstagerbegrebet. 

Vikardirektivet anerkender at det er vikarbureauet, der er vikarens arbejdsgiver.  

 

5.1.3 Ligebehandlingsprincippet 

Vikardirektivets art. 5, stk. 1 fastsætter et ligebehandlingsprincip af vikarer under deres udsendelse 

på brugervirksomheden. Væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår skal mindst svare til dem, som de 

fastansatte på brugervirksomheden, der udføre samme arbejdsopgaver har. Det betyder at vikaren 

skal have tilsvarende arbejds- og ansættelsesvilkår som hvis vedkommende var fastansat af 

brugervirksomheden under deres udsendelse.  
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Den centrale bestemmelse om ligebehandlingsprincippet er fastsat i VL § 3, stk. 1-2. Det er 

vikarbureauet, der er pålagt denne forpligtelse, og dem der skal sørge for at have kendskab til disse 

vilkår ved vikarens udsendelse.  

Vikarbureauet er forpligtet til at oplyse vikaren om disse ansættelsesvilkår under deres udsendelse, 

såfremt vikaren anmoder herom jf. VL § 3, stk. 3. 

Ligebehandlingsprincippet er en ret for vikaren, og ændrer ikke ved allerede aftalte 

ansættelsesvilkår mellem vikarbureauet og vikaren. 

 

5.1.3.1 Væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår 

Ligebehandlingsprincippet omhandler de væsentlige vilkår på brugervirksomheden, der er fastsat 

ved love eller administrative bestemmelser, kollektive overenskomster eller bindende bestemmelser 

som er gældende jf. art. 3, stk. 1, f. Det er væsentlige vilkår, der vedrører arbejdstidens længde, 

overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie og helligdage samt aflønning jf. art. 3, stk.1, i)- 

ii). Ligebehandlingsprincippet omhandler kun ovenstående vilkår og vikarerne kan derfor ikke 

udstrække ligebehandlingsprincippet til at gælde mere med mindre den nationale lov giver dem den 

ret.  

Vikardirektivet fastslår at det ikke berører national lovgivning, der definerer aflønning jf. art. 3, stk. 

2. Det er derfor op til national lovgivning at definere hvad begrebet aflønning omfatter. 

Den danske vikarlov har en tilsvarende hjemmel i loven, som indskrænker at 

ligebehandlingsprincippet kun omfatter væsentlige vilkår som angår arbejdstidens længde, 

overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning, som er gældende på 

brugervirksomheden gennem gældende lovgivning, kollektive overenskomster eller andre bindende 

generelle bestemmelser jf. VL § 3, stk. 1. 

Typisk vil det omhandle vilkår, der allerede er fastsat i lovgivningen eller kollektive 

overenskomster.  

Det er vikarbureauets pligt at overholde ligebehandlingsprincippet når vikaren udsendes. Loven 

pålægger ikke brugervirksomheden en oplysningspligt overfor vikaren eller bureauet. Dette skyldes 

til dels at loven tager udgangspunkt i at ansættelsesforholdet består mellem vikaren og bureauet og 

søger at skabe en ramme af beskyttelse af vikaren. Det forhold, der opstår mellem bureauet og 

brugervirksomheden er et rent obligationsretligt forhold og loven pålægger ikke forpligtelser 

mellem bureauet og brugervirksomheden, hvor vikaren ikke indgår i denne relation. Lovgivning og 

kollektive overenskomster er oftest offentlig tilgængeligt mens bindende generelle bestemmelser 
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ikke er tilgængelige for bureauet. Dette har stor betydning for bureauet, da de skal sikre at 

ligebehandlingsprincippet er overholdt overfor vikarerne, men i princippet ikke selv bestrider al den 

information de har brug for. Selvom overenskomster er tilgængelige skal bureauet have kendskab til 

brugervirksomhedens overenskomstforhold. Bureauet skal derfor sikre sig gennem deres 

individuelle kontrakt med brugervirksomheden at de er forpligtet til oplyse vilkår, der har relevans 

for ligebehandlingsprincippet. Ydermere kunne de pålægge brugervirksomheden at være 

erstatningsansvarlig såfremt de er skyld i at de ikke lever op til ligebehandlingsprincippet. 

Ligebehandlingsprincippet fastsætter at regler i brugervirksomheden, der vedrører beskyttelse af 

gravide og/eller ammende kvinder, børn og unge, ligebehandling af mænd og kvinder samt 

foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandlingsloven på grund af køn, race eller etnisk 

oprindelse, religion og tro, handicap, alder eller seksuel orientering også gælder for vikarer. 

 

5.1.3.1.1 Bindende generelle bestemmelser 

For at bureauet kan leve op til ligebehandlingsprincippet er det vigtigt at definere, hvor 

vidtrækkende princippet er. Hvad bindende generelle bestemmelser dækker over er uklart. Her 

kunne det tænkes at omfatte personalehåndbøger og kutymer på virksomheden. 

Hvorvidt personalehåndbøger er væsentlige vilkår og vil være en del af ligebehandlingsprincippet 

er tvivlsomt. Beskæftigelsesministeriet har i høringsvaret erklæret at håndbøgerne ikke kan anses 

for bindende i direktivets forstand. Hvis personalehåndbogen indeholder regulering af de vilkår som 

ligebehandlingsprincippet omhandler, kunne man tænke at de ville falde ind af hensyn til 

omgåelsesrisikoen. Det må derfor være op til en konkret vurdering hvorvidt vikaren kan gøre vilkår 

fra en intern personalehåndbog på brugervirksomheden gældende i forhold til 

ligebehandlingsprincippet. 

Om bonusordninger falder ind under generelle bindende bestemmelser må besluttes ud fra en 

konkret vurdering. 

Væsentlige vilkår kan fremgå af en kutyme på virksomheden, som er blevet bindende over tid. 

Hvorvidt en kutyme er en generel bestemmelse og en del af ligebehandlingsprincippet vil altid 

komme an på en konkret vurdering og afgøres ved en domstolsvurdering, såfremt parterne ikke kan 

nå til enighed. Det vigtigste er at vikaren ikke er blevet behandlet ringere end de fastansatte på 

brugervirksomheden som laver sammenligneligt arbejde. Det er klart at det i visse situationer vil 

være svært at sammenligne, hvis afdelingen består af få ansatte som hver især har forskellige 

kvalifikationer og kompetencer, som danner grundlag for deres individuelle ansættelsesforhold. Det 
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er ikke givet at vikaren skal have det samme i løn eller de samme vilkår som dem han arbejder 

sammen med på brugervirksomheden, hvis der er objektive grunde som forsvarer at han skal have 

en anden løn. Dermed vil individuelt fastsatte vilkår for en fastansat på brugervirksomheden, som 

angår et af de punkter i vikarlovens § 3, stk. 1 som udgangspunkt ikke gives til vikarer da disse må 

formodes ikke at være bindende generelle bestemmelser. 

 

5.1.3.1.2 Aflønning/vederlagsbegrebet 

Vikardirektivet definerer ikke aflønningsbegrebet jf. art. 3 stk. 2 da det er op til national lovgivning. 

I Danmark findes ingen lovgivning, der definerer hvad vederlagsbegrebet omfatter og VL definerer 

heller ikke dette. Hvilken løn en vikar har krav på er i en dansk sammenhæng uanvendeligt, hvis der 

ikke er en kollektiv overenskomst på brugervirksomheden. Hvad aflønning dækker over er ikke 

entydigt, og der kan opstå tvivl om sygeløn, bonus og pension er en del af aflønning. Det fremgår 

klart af lovens bemærkninger til § 3, stk. 1 at sygeløn og pensionsbidrag betragtes som en del af 

aflønningen. Dette er bemærkelsesværdigt da sygeløn efter dansk ret som udgangspunkt er et gode 

under ansættelsesforholdet og ikke en del af vederlagsbegrebet. I høringsvaret er DA af den 

overbevisning at sygeløn ikke er en del af aflønningen, men dette synes modbevist både af lovens 

bemærkninger og vikardirektivets art. 5, stk. 4. Dette er en undtagelsesbestemmelse til 

ligebehandlingsprincippet, hvor man kan lave særlige sociale sikringsordninger som fx kan 

omhandle aflønning. I disse ordninger skal det præciseres om pensions- og sygesikringsordninger 

indgår, hvis det hidrører aflønning. Det forhold at det skal defineres i undtagelsesbestemmelsen må 

indikere at sygeløn og pension som udgangspunkt indgår i ligebehandlingsprincippet og dermed er 

en del af aflønningen. Vikardirektivets art. 5, stk. 4 giver altså medlemslandene mulighed for at 

bestemme om løn under sygdom og pension skal indgå i aflønningsbegrebet. 

Bonus kan også være en del af aflønningen for at motivere en medarbejder. Hvis bonussen relaterer 

sig til den arbejdsfunktion vikaren udfører på brugervirksomheden må det formodes at dette også er 

en del af aflønningen. En ekstraordinær bonus som ikke er påregnelig må forventes ikke at være del 

af ligebehandlingsprincippet. 

  

Det nævnes i lovens bemærkninger at det vil være muligt at vikaren vil kunne få udbetalt sin 

pension med sin løn, så længe at han ikke stilles ringere. Dette kan muligvis medføre at han er 

delvist bedre stillet end de fastansatte på brugervirksomheden, som muligvis ikke har denne 

mulighed. Vikaren vil gennem forskellige udsendelser kunne opnå mange pensionsopsparinger i 
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forskellige pensionsselskaber, da det ofte følger af en overenskomst og ikke er frit valg af 

pensionsselskab. Dette vil også give brugervirksomhederne og vikarbureauerne en forholdsmæssig 

stor administrativ byrde, i forhold til oprettelse i diverse pensionsselskaber for fx én-dags vikariater. 

Dog følger retten til pension efter en karenstid, hvorfor vikaren skal have været ansat mere end én 

dag, men der vil kunne være undtagelser i overenskomsterne. 

Andre af de væsentlige goder vil også kunne konverteres til et løngode eller andet så længe vikaren 

samlet set ikke stilles ringere. Det fremkommer af bemærkningerne til fx et bonusbeløb at det vil 

kunne konverteres til en fast løn til vikaren. Dette vil dog være svært for bureauet da de kan risikere 

at udbetale for meget i løn, hvis det senere viser sig at vikaren ikke fik ret til bonussen. 

 

5.1.3.1.3 Omgåelsesrisiko 

Omgåelsesbetragtningen er indført i VL § 3, stk. 4, da vikarbureauet ikke må omgå 

ligebehandlingsprincippet ved successiv udsendelse til den enkelte brugervirksomhed. 

Vikardirektivets art. 5, stk. 5 danner grundlag for omgåelsesbestemmelsen. Forbuddet gælder kun 

udsendelse til den enkelte brugervirksomhed. 

Bureauet må derfor ikke udsende vikaren strategisk eller ved at nægte genudsendelse, kunne 

afskære vikaren fra rettigheder der stammer fra ligebehandlingsprincippet. Vikarbureauet skal have 

en saglig grund til ikke at ville forlænge eller genudsende vikaren til en brugervirksomhed. Den 

saglige begrundelse skal ikke vurderes ved hver forlængelse men det skal blot kunne dokumenteres 

at det ikke er omgåelse. En saglig begrundelse kan være at vikaren ikke blev færdig med det 

ønskede arbejde eller at den medarbejder som vikaren erstatter ikke kommer tilbage på det 

planlagte tidspunkt. Man kan trække visse paralleller mellem denne bestemmelse og de objektive 

forhold, der skal foreligge for at en arbejdsgiver kan forlænge en tidsbegrænset ansættelse. Vikarer 

er ikke omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse jf. § 2, stk. 2 nr. 1.  

Vikarbureauet må på ingen måde uretmæssigt afskære vikaren fra ligebehandlingsprincippet, ej 

heller ved at indføre et ekstra led mellem brugervirksomheden og vikarbureauet for at omgå 

ligebehandlingsprincippet. Hvordan dette skal opdages i praksis er svært at forestille sig. 
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5.1.3.1.4 Funktionærer 

Vikaren vil ikke jf. ligebehandlingsprincippet kunne betegnes som funktionærer efter FUL § 1, da 

loven ikke ændrer ved vikarkonstellationen sådan at vikaren indtager en tjenestestilling jf. FUL § 1, 

stk. 2. 

Loven gør at FUL har en afsmittende effekt for vikaren, der skal have samme rettigheder som de 

fastansatte. Dermed må en vikar, der laver funktionærarbejde være omfattet af dele af FUL, til trods 

for at de ikke indtager en tjenestestilling. Da der ikke er fastsat nogen mindsteløn i funktionærloven, 

vil aflønning af vikaren vurderes ud fra almindelige principper som de øvrige medarbejdere på 

brugervirksomheden. 

Vikaren må formodes at være omfattet af FUL § 5, stk. 1 om fuld løn under sygdom.  I 

bemærkningerne til lovforslaget er det nævnt at FUL § 5, stk. 1 er et eksempel, hvor 

ligebehandlingsprincippet vil have konsekvenser for vikaren. I et notat fra Europaudvalget har 

europaministeren påført at: Begrebet aflønning, som jo anvendes i vikardirektivet, er lidt bredere og 

må fx dække ret til løn under sygdom. Således vil fx funktionærlovens bestemmelser om aflønning, 

herunder § 5, stk. 1, om løn under sygdom, kunne gøres gældende af vikarer, der ville være 

funktionærer, hvis de var ansat direkte på brugervirksomheden.71 Dette har stor relevans da det 

tidligere ikke har været tilfældet. FUL § 7, stk. 2 om halv løn under barsel må formodes også at 

være en del af ligebehandlingsprincippet. Aflønningsforpligtelsen tilfalder vikarbureauet da de er 

vikarens arbejdsgiver. Det bliver interessant at se om denne lønforpligtelse kan løbe ud over 

vikariatets længde eller hvordan dette skal administreres. Hvor vikaren har en slutdato må det 

formodes at lønforpligtelsen stopper for bureauet. 

Hvorvidt bonusordninger på brugervirksomheden er bindende generelle bestemmelser er uvist og 

må bedømmes ud fra en konkret vurdering, men det har relevans i forhold til FUL § 17a som vil 

give vikaren adgang til en forholdsmæssig del af bonussen. 

Opsigelsesvarslerne i FUL § 2 vil vikaren ikke blive omfattet af da det ikke er oplistet i loven eller 

direktivet som et væsentligt arbejdsvilkår. 

 

                                                
71  Europaudvalget 2012-13 bilag 125: NOTAT Fastlæggelse af vikarers lønniveau gennem vikardirektivets 
ligebehandlingsprincip. 
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5.1.3.1.5 kollektive område 

De væsentlige vilkår som ligebehandlingsprincippet omfatter, er som udgangspunkt fastsat i 

overenskomsterne. Da Danmark ikke har en lov om mindsteløn, vil aflønningen, som er fastsat i 

overenskomsterne gælde for vikaren. Vikarerne skal jf. VL § 3, stk. 1 have samme løn og 

eventuelle tillæg som er fastsat i overenskomster, der er gældende på brugervirksomheden. 

Ligebehandlingsprincippet vil også gælde lokalaftaler på brugervirksomheden i den udstrækning at 

de relaterer sig til det arbejde vikaren udfører. Vikarbureauet har som udgangspunkt ikke været 

pligtige til at give den samme aflønning som den overenskomst på brugervirksomheden foreskrev. 

Vikarbureauet må derfor ved udsendelse af vikaren sikre sig at de overholder brugervirksomhedens 

overenskomst i forhold til ligebehandlingsprincippet. 

 

Ferie er en del af ligebehandlingsprincippet og, hvis brugervirksomhedens overenskomst giver ret 

til en 6. ferieuge eller overenskomstmæssige fridage, vil det også gælde for vikaren under 

udsendelse. 

Det er vigtigt at bemærke at vikaren ikke opnår en bedre ret, og derfor lige som alle andre 

lønmodtager under overenskomst også skal opfylde eventuelle betingelser om en karenstid i form af 

anciennitet, for at få ret til disse goder. Ligeledes er bureauet ikke forpligtet til at følge den 

fagoverenskomst, der er relevant for vikarens arbejde under udsendelse hvis brugervirksomheden 

ikke har tiltrådt denne. 

Brugervirksomheden kan indgå overenskomster, som omfatter vikarbureauets forpligtelser. Således 

at brugervirksomheden påtager sig forpligtelsen at sikre vikarens løn- og arbejdsvilkår som følge af 

ligebehandlingsprincippet. VL giver arbejdsmarkedets parter mulighed for at implementere dele af 

direktivet, således at de ikke er forpligtet af VL. 

 

5.1.4 Fravigelse af ligebehandlingsprincippet 

Vikardirektivet åbner op for at ligebehandlingsprincippet jf. art. 5, stk. 1, kan fraviges jf. art. 5, stk. 

3. Dette er gjort i VL jf. § 3, stk. 5, som foreskriver at ligebehandlingsprincippet ikke finder 

anvendelse såfremt vikarbureauet har tiltrådt en overenskomst, som regulerer de væsentlige vilkår, 

og som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og hvor 

overenskomsten er gældende i Danmark. Endelig kan ligebehandlingsprincippet også fraviges hvis 

brugervirksomhedens overenskomst dækker vikarens arbejde. Overenskomsten skal dog være 

indgået med mindst én repræsentativ part. 



 49 

Vikarbureauerne kan ved at tiltræde en overenskomst fravige ligebehandlingsprincippet. Vikarerne 

kan derved have nogle ringere vilkår end dem, der er fastansat på brugervirksomheden. 

Overenskomsten skal være landsdækkende, men kan både være en tiltrædelses- eller 

virksomhedsoverenskomst. 

Loven fastslår ikke at det skal være to sammenlignelige overenskomster, eller gældende for samme 

branche. Dog har overenskomstsystemet gennem en lang periode indarbejdet vikarer i 

overenskomster sådan at der er taget højde for dette. Der findes særskilte vikaroverenskomster, 

udelukkende lavet til vikarbureauerne, som ikke tager stilling til en bestemt branche. Vikaren kan 

dermed udføre arbejde indenfor en bestemt branche, hvor der findes en overenskomst, men være 

dækket af vikarbureauets overensomst, som er mere generel eller viger for brugervirksomhedens 

overenskomst. 

Det er ikke præciseret hvem der anerkendes som de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i 

Danmark, og det vil være op til en konkret vurdering. Man må formode at der herved menes 

anerkendte forbund og arbejdsgiverorganisationer. 

Det fremgår af lovens bemærkninger at der ved en vurdering om ligebehandlingsprincippet er 

fraveget, hovedsagelig lægges vægt på repræsentativiteten på lønmodtagersiden. Antallet af 

medlemmer i lønmodtagerorganisationen og lønmodtagere, der er dækket af den pågældende 

overenskomst vil være faktorer, der spiller ind ved vurderingen, som foretages på landsplan. 

I lovens bemærkninger nævnes det at det ikke er en nødvendighed for fravigelsen, at 

overenskomsten regulerer forholdene nævnt i loven § 3, stk. 2 litra. a-d, da disse forhold allerede er 

sikret ved lov. 

Omgåelsesbetragtningen er også fraveget ved denne bestemmelse, hvilket kan være både godt og 

skidt. Bureauet kan derved udsende vikaren successivt til brugervirksomheden for at undgå at de får 

ret til visse goder efter en karenstid. Dog tager visse overenskomster højde for dette, men ofte 

består karenstiden i en uafbrudt periode, hvor man optjener anciennitet, hvorfor det kan være svært 

for vikaren at få ret til disse goder. 

Vikaren vil kunne indbringe spørgsmål ved domstolene om hvorvidt ligebehandlingsprincippet har 

kunnet fraviges og kræve efterbetaling hvis det påvises at ligebehandlingsprincippet ikke kunne 

fraviges. 

 

Fravigelsesmuligheden respekterer i høj grad den danske model og den måde vikarer er reguleret i 

overenskomsterne. Dette har stor betydning da vikarloven ikke vil have stor effekt på det kollektive 



 50 

område, som allerede har reguleret vikararbejde i overenskomster. Vikarbureauer der allerede har 

tiltrådt en overenskomst, der dækker udsendelse af vikarer vil vikarloven vil 

ligebehandlingsprincippet ikke finde anvendelse.  Der findes dog stadig overenskomster, som ikke 

regulerer vikararbejde og det vil give incitament til disse organisationer til at få det indført for at 

kunne fravige ligebehandlingsprincippet. 

 

5.1.5 Sanktionsmuligheder overfor vikarbureauet 

Vikarbureauet kan blive straffet med bøde jf. § 8, stk. 2, hvis de handler forsætligt eller groft 

uagtsomt ved at krænke vikarens rettigheder efter lovens § 3, stk.1- 4. Vikaren kan tillige tilkendes 

en godtgørelse jf. § 8, stk. 3, hvis vikarens rettigheder i henhold til ligebehandlingsprincippet er 

krænket udover en efterbetaling af kravet. Vikaren vil efter omstændighederne kunne kræve 

godtgørelse jf. 8, stk. 3 i det tilfælde, hvor det efter en konkret vurdering, menes at 

ligebehandlingsprincippet ikke er fraveget. 

Er en vikar undtaget fra ligebehandlingsprincippet, og omfattet af en overenskomst, kan sagen, hvis 

den ikke føres i det fagretlige system, afgøres ved civile domstole. Dette er specielt da tvister 

angående overenskomster føres i det fagretlige system. Da VL ikke er implementeret i 

overenskomsterne kan tvister føres ved de civile domstole. Dette må sikre at vikarerne kan kræve 

deres ret og eventuel godtgørelse. 

Der er ingen angivelse af størrelsen for godtgørelsen eller bøden. Størrelsen på godtgørelsen 

og/eller bøden vil derfor komme an på domstolens vurdering, og man vil nok i de første sager 

angående VL’s § 8 få en målestok for hvad det ligger på, ligesom det er set med godtgørelse efter 

ansættelsesbevisloven. 

 

5.1.5.1 Klausuler mellem bureauet og brugervirksomheden 

Alle klausuler af vikarbureauet, der forhindre eller forbyder vikaren i at tage ansættelse på 

brugervirksomheden efter udsendelse er forbudt jf. § 4, stk. 1. Det hindrer dog ikke bureauet i, via 

en ordning eller kontrakt med brugervirksomheden, at opkræve et beløb for tjenester, som er ydet i 

forbindelse med udsendelse, ansættelse eller uddannelse af vikaren jf. § 4, stk. 1. Vikarbureauet kan 

godt kræve at få dækket deres omkostninger ved rekruttering, uddannelse og øvrige udgifter de har 

ved at have vikaren. En aftale der direkte forbyder brugervirksomheden i at fastansætte en vikar 

efter udsendelse, enten i direkte forlængelse eller kort efter vil være ugyldig. Der er ingen 



 51 

oplysningsforpligtelse overfor vikaren ved indgåelse af aftaler, der fastsætter en rimelig betaling 

mellem bureauet og brugervirksomheden. Dette betyder at det i praksis er svært for vikaren at 

vurdere om en sådan aftale er urimelig eller hindrer denne fastansættelse. 

 

5.1.5.2 Klausuler mellem vikaren og bureauet 

Det forbydes vikarbureauet at kræve betaling fra vikaren for at forhindre eller forbyde vikaren i at 

tage fastansættelse hos en brugervirksomhed jf. VL § 4, stk. 2. Dermed kan vikarbureauet ikke 

pålægge vikaren, at de i forlængelse af en udsendelse på en brugervirksomhed, ikke må tage 

fastansættelse der. Dette skal udelukkende hindre at bureauet er skyld i at vikaren ikke opnår 

fastansættelse da de mellem udsendelserne anses for fritstillet af bureauet. Udgangspunktet er 

arbejdstagerens fri bevægelighed jf. TEUF art. 45 så det indre marked sikres Såfremt en 

arbejdstager bliver pålagt hindringer skal de derfor også modtage en godtgørelse for dette. Hvis 

vikaren pålægges en forpligtelse ud over ansættelsesforholdet med bureauet må det være rimeligt, at 

de også modtager et vederlag herfor. Det er ikke at sammenligne med forholdet mellem bureauet og 

brugervirksomheden, da det er et kontraktforhold. 

Hensigten må være at man gerne vil sikre at vikaren kan opnå fastansættelse uden at blive pålagt 

urimelige udgifter eller hindringer. 

 

5.1.5.3 Sanktionsmulighed 

Vikarbureauet vil kunne pålægges en bøde, hvis de pålægger vikaren en klausul om modydelse ved 

fastansættelse i brugervirksomheden jf. VL § 8 stk. 1. 

 

5.1.6 Brugervirksomhedens forpligtelser 

Vikaren har ret til en række øvrige vilkår som er pålagt brugervirksomheden. 

Brugervirksomheden pålægges forpligtelser overfor vikaren ved at skulle orientere om ledige 

stillinger på virksomheden og give adgang til kollektive faciliteter. 

Udover ligebehandlingsprincippet pålægges brugervirksomheden en række forpligtelser overfor 

vikaren i VL § 5 og § 6. De skal orientere vikaren om ledige stillinger på brugervirksomheden jf. § 

5, stk. 1. Denne forpligtelse skal ske på en passende facon så det sikres at det kommer vikaren til 

kendskab. 
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Vikaren skal under sin udsendelse have ret til at benytte brugervirksomhedens kollektive faciliteter 

og goder jf. § 6, stk. 1, som kantine, børnepasnings- og transportfaciliteter. Adgangen skal ske på 

lige fod med de øvrige fastansatte på brugervirksomheden. Dette vil betyde at hvis der kræves 

betaling for at benytte godet eller faciliteterne så kan vikaren også opkræves dette, eller hvis man 

først får ret til det når eventuelle betingelser er opfyldt, som længere anciennitet. 

Forskelsbehandling kan retfærdiggøres, hvis der er objektive forhold. Det kan være 

uforholdsmæssige store udgifter eller betydelige praktiske vanskeligheder ved at give adgang til 

godet eller faciliteten. 

Brugervirksomheden kan også vælge at stille vikarerne bedre. 

 

Forpligtelserne finder ikke anvendelse hvis brugervirksomheden gennem kollektiv overenskomst er 

forpligtet. Det bemærkes at, hvis direktivets art. 6, stk. 1 og stk. 4, er implementeret i 

overenskomsten, da vil loven blive sat ud af kraft. Dette giver arbejdsmarkedets parter mulighed for 

selv at aftale, hvordan de vil implementere direktivets art. 6, stk.1 og stk. 4. Det skal dog gøres 

indenfor rammerne af EU-retten. Der vil stadig påhvile en forpligtelse overfor brugervirksomheden. 

Den vil bare følge af overenskomsten og den kan være afvigende i forhold til loven. 

Vikarbureauet kan gennem overenskomst påtage sig brugervirksomhedens forpligtelser. 

 

Brugervirksomheden er forpligtet til at orientere brugen af vikarer til lønmodtager repræsentanten 

på brugervirksomheden jf. VL § 7, stk. 1. Denne bestemmelse er udelukkende forpligtende i 

brugervirksomheden og relaterer sig ikke til vikarens rettigheder. 

 

5.1.6.1 Sanktionsmuligheder 

VL § 8 fastsætter sanktionsmuligheder overfor brugervirksomheden. Hvis vikarer ikke har adgang 

til kollektive faciliteter samt ikke er blevet orienteret om ledige stillinger vil vikarer kunne tilkendes 

en godtgørelse jf. VL § 8, stk. 3. Der er ikke fastsat noget maksimum for godtgørelsens størrelse og 

det må forventes udmålt ved retspraksis. Såfremt vikarer er omfattet af fravigelsesbestemmelse i 

VL § 5, stk. 2 og § 6, stk. 2 kan godtgørelsen afgøres ved de civile domstole såfremt det ikke er 

blevet behandlet ad fagretlig vej jf. VL § 8, stk. 4. Dette sikre at hvis vikarer har fået krænket sine 

rettigheder kan de altid få tilkendt en godtgørelse. 

Brugervirksomheden kan desuden blive straffet med bøde, hvis de ikke orienterer 

lønmodtagerrepræsentanten om brugen af vikarer som loven foreskriver jf. VL § 8, stk. 1. 
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5.2 Delkonklusion 
VL udspringer af et EU-direktiv, der skal sikre passende rammer for vikararbejde, anerkende 

vikarbureauet som arbejdsgiver samt beskytte og forbedre kvaliteten af vikararbejde. Selvom der 

allerede eksisterer kollektive overenskomster, der regulerer vikarers ansættelsesvilkår, vil VL sikre 

vikarer visse rettigheder. Ved VL får vi en særskilt lovgivning, som udelukkende gælder for 

vikarbureauvikarer og sikrer ligebehandling af disse når de udsendes. 

VL giver arbejdsmarkeds parter mulighed for at implementere direktivet og fravige loven. 

Gældende overenskomster som regulere brugen af vikarer fraviger VL. 

VL pålægger både vikarbureauet og brugervirksomheden forpligtelser i forbindelse med vikarens 

udsendelse. Den centrale bestemmelse er ligebehandlingsprincippet, hvor vikarbureauet er forpligtet 

under vikarens udsendelse til at sikre at vikaren får samme væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår 

som de fastansatte på brugervirksomheden. Væsentlig arbejds- og ansættelsesvilkår er defineret 

som arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og 

aflønning. Specielt aflønningen er et vigtigt element, da vikarer via ligebehandlingsprincippet er 

sikret samme løn som fastansatte på brugervirksomheden. Hvor bredt dette aflønningsbegreb er, 

bliver spændende da det må formodes at omhandle sygeløn, bonusordninger og andre tillæg til den 

jobfunktion vikarer udfører. 

Ligebehandlingsprincippet fraviges, hvis vikarbureauet har en overenskomst, der dækker vikarens 

arbejde. Det kollektive system har i høj grad reguleret vikararbejde i overenskomsterne, hvilket har 

den effekt at loven får minimal betydning. 

VL pålægger bureauet begrænsninger i forhold til at hindre vikarers fastansættelses med klausuler 

enten mellem vikaren eller brugervirksomheden. Dog kan bureauet indgå en aftale med 

brugervirksomheden om rimelig betaling for dækning af deres omkostninger hvis 

brugervirksomheden vælger at fastansætte vikaren. 

Både vikarbureauet og brugervirksomheden kan blive pålagt bøde såfremt de ikke overholder deres 

forpligtelser. Ydermere kan vikarer få tilkendt en godtgørelse såfremt at ligebehandlingsprincippet 

ikke er overholdt eller brugervirksomheden ikke har levet op til sine forpligtelser.
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6 Kapitel - Økonomisk 
Det globale marked, har tvunget virksomheder til at øge effektiviteten og være mere 

omstillingsparate for at være konkurrencedygtige. Det betyder at virksomhederne søger at øge deres 

fleksibilitet. Selvom den danske model om flexicurity er rost, tyder noget på at den ikke kan 

tilfredsstille virksomhedernes behov, da benyttelsen af vikarer er udbredt. Derfor er det relevant at 

se om vikarer er favnet af flexicurity. 

Vikarbranchen har, ligesom mange andre brancher, været under pres efter finanskrisen. Mange 

sektorer har valgt vikarer fra og selv organiseret fleksible arbejdstidsordninger eller interne 

vikarkorps. Branchen har derfor været nødsaget til at gå nye veje, og udvide til en mere 

diversificeret produktportefølje for at blive på markedet. Konkurrencen har været hård i branchen. 

Bl.a. har de lave adgangsbarrierer på markedet, medført at der under højkonjunkturen kom mange 

nye virksomheder til. 

Desuden er vikarbranchen meget konjunkturfølsom og ændringer i økonomien kan hurtigt aflæses i 

branchen. Noget tyder dog på at der er fremgang i branchen, samtidig med at vikaransættelse for 

alvor har vundet frem på det danske arbejdsmarked. 

 

6.1 Vikarbranchen 
Vikarbureauernes grundydelse er at levere hurtig og kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. 

Vikarer er ansat af vikarbureauet og bliver udsendt til brugervirksomheden. Vikarer er fritstillet 

mellem opgaverne og har ingen pligt til at påtage sig det tilbudte arbejde. De har som udgangspunkt 

intet opsigelsesvarsel i forhold til brugervirksomheden og kan derfor opsiges fra dag til dag. Det er 

derfor en meget fleksibel branche mht. beskæftigelse. 

Vikarbranchen tilbyder forskellige løsninger til deres kunder. Branchens primære produkter er 

vikarer, try and hire og rekruttering af medarbejder. Nogle større vikarbureauer tilbyder ligefrem 

hele pakkeløsninger hvor man fx kan outsource hele sin HR-afdeling.72 Vikarer kan være en 

midlertidig løsning ved fravær af kortere tid som sygdom, men også af længere tids varighed som 

ved forældreorlov. Try and hire er et kompromis mellem en vikar og fastansættelse, hvor 

virksomheden kan prøve en arbejdstager i op til tre måneder og herefter fastansætte vedkommende 

uden ekstra omkostninger. 
                                                
72 http://www.adecco.dk/da-DK/virksomhed/Pages/default.aspx  
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Vikarbureauer kan bruges til rekruttering af fastansættelser, hvor bureauet kan trække på sin 

database af kvalificerede arbejdstagere. Dertil findes forskellige pakkeløsninger, hvor bureauet står 

for hele eller dele af proceduren med screening, udvælgelse og interview. 

DI’s Undersøgelse af vikarbranchen fra 2011 viser at vikararbejde i 2010 stadig udgjorde 

hovedaktiviteten for bureauerne med 94 pct. mens rekruttering udgjorde 1 pct. og headhunting, som 

er relativt nyt for vikarbureauer at beskæftige sig med, udgjorde 3 pct.73  

Incitamenterne til at benytte vikarer kan være flere, men mange brugervirksomheder har ved at 

benytte vikarer en større fleksibilitet i forhold til den generelle arbejdskraft uden at de skal bekoste 

direkte udgifter til rekruttering. 

Forskellige typer arbejdstagere vælger vikarbranchen som beskæftigelse af forskellige grunde. 

Mange med håbet om at det kan føre til fastansættelse, hvilket det gjorde i 7 pct. af tilfældene i år 

2010.74 Samtidig viser en ny undersøgelse75 at danske lønmodtagere er blevet mere positivt stemt 

overfor vikararbejde. Hvor 56 pct. mener det bliver mere almindeligt at arbejde i kortere perioder 

som vikar i løbet af sit arbejdsliv og hele 69 pct. mener det er et springbræt til fast beskæftigelse. 

 

6.1.1 Branchen i tal 

Der fandtes ca. 800 vikarbureauer i Danmark i 2010,76 som beskæftigede 1,1 pct. af de samlede 

beskæftigede i Danmark. Antallet af vikarbureauer er højt i forhold til den andel de beskæftiger. Det 

skyldes at mange af bureauerne har ganske få ansatte. Branchen består af få store internationale 

vikarkoncerner, en voksende andel af mellemstore og en forholdsvis stor mængde små 

specialiserede vikarbureauer.77 

Der er ikke særlig store adgangsbarrierer ved at indtræde i vikarbranchen. I perioden 2001 til 2007 

steg antallet af vikarbureauer fra 646 til 1267.78 Dette medførte at der kom en overkapacitet af 

vikarbureauer. Overkapaciteten og den økonomiske krise har gjort at branchen har haft en stor andel 

af konkurser og det har ændret en del ved vikarbureauernes sammensætning. 

 

                                                
73 DI Service, 2011, s. 8. 
74 DI Service, 2011, s. 1. 
75 Vikarbureauernes Brancheforening, 2013. 
76 DI Service, 2011, s. 1. 
77 DI Service, 2011, s. 1. 
78 Svansø, 2009, Krisestemning efter jubelår i vikarbranchen. 
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6.1.1.1 Beskæftigelse 

Den danske vikarbranche har været ude for en stor udvikling siden 1990’erne, hvor bureauernes 

andel af den samlede beskæftigelse var mere end tredoblet i 2007. Andelen af den samlede 

beskæftigelse udgjorde således 0,3 pct. i 1999, mod 1 pct. i 2007. 79  Der var ca. 48.000 

lønmodtagere, der havde vikarbranchen som primær beskæftigelse, og dette udgjorde ca. 1,7 pct. af 

de beskæftigede lønmodtagere i Danmark i 2007.80 

Grunden til den stigende andel af den samlede beskæftigelse skyldtes til dels de gode 

konjunkturforhold og beskæftigelsesfremgang, men også en strukturel udviklingstendens om at 

benytte vikarer.81 

Den økonomiske krise gjorde dog at vikarbeskæftigelse blev halveret fra 25.000 fuldtidsstillinger i 

2007 til 13.500 i 2009.82 Svarende til 0,8 pct. af den samlede beskæftigelse. Dette fald er større end 

udviklingen i den samlede beskæftigelse, hvilket indikerer at branchen er meget konjunkturfølsom.  

Vikarer er ofte deltidsbeskæftigede hvorfor antallet af fuldtidsstillinger dækker over et større antal 

lønmodtagere. Tidligere tal har vist at antallet af beskæftigede var dobbelt så stort som antallet af 

fuldtidslønmodtagere.83 Nyeste tal viser at antallet af beskæftigede lønmodtagere i vikarbranchen er 

22.400 i 2013 mod 20.900 i 2012. Dette er en større fremgang, men siger intet om antallet af 

fuldtidsbeskæftigede i branchen. 

 

6.1.1.2 Vikarbranchen i Europa 

Vikarbranchen i Danmark har været beskrevet som lille sammenlignet med det øvrige Europa, hvor 

vikarbranchen beskæftigede mellem 1-2 pct. i år 2006.84 Den danske vikarbranche er ved at være 

middelstor på europæiske niveau. 

Rapporten fra Eurofound fra 2006 sammenligner de europæiske landes vikarbeskæftigelse og 

konstaterer at Holland er et af de lande med den højeste vikarbeskæftigelse på 2,5 pct. Tallene fra 

rapporten er ikke helt opdaterede da den danske vikarbeskæftigelse her anvises til 0,3 pct. Den 

internationale vikarbureaubranche understøtter rapporten fra Eurofound, hvor den danske 

                                                
79 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2007, s. 3. 
80 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2007, s. 3. 
81 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2007, s. 3. 
82 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2009, s. 2. 
83 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2007, s. 2. 
84 European Foundation, 2006, s. 6. 
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vikarbranche beskæftiger 0,8 pct. af arbejdsstyrken mod 1,3 pct. i Sverige, 2,5 pct. i Holland og 2 

pct. i Tyskland.85 

Det er anerkendt at den danske vikarbranche ikke er ligeså stor som de øvrige Europæiske lande, og 

dette skyldes til dels at det danske arbejdsmarked er mere fleksibelt gennem flexicurity. 

De danske arbejdsgivere bruger ikke vikarer som en permanent løsning men primært til at dække et 

akut arbejdsbehov ved sygdom eller spidsbelastning. Dette afspejles i analysen fra Eurofound, hvor 

halvdelen af danske virksomheder benytter vikarer indenfor et år, hvor det europæiske gennemsnit 

er på 20 pct.86 Selvom danske virksomheder benytter vikarer ofte har vi altså ikke en høj 

beskæftigelse indenfor vikarbranchen. Det høje forbrug af vikarer i de andre europæiske lande 

skyldes at afskedigelsesreglerne er forholdsvis strikse samt forskellige kulturer. Det høje forbrug af 

vikarer i fx Holland skyldtes primært at det historisk har været umuligt at fyre faste medarbejdere, 

hvilket har ført virksomhederne til i højere grad at benytte vikarer og midlertidigt ansatte. I England 

benytter de primært vikarer til løsning af opgaver, hvor man skal besidde specialviden. I Danmark 

ville man primært vælge at fastholde sådan en medarbejderen ved fastansættelse. 

 

Vi kan konstatere at vikarbranchen, siden den blev liberaliseret, har haft kraftig vækst i 

beskæftigelsen, både hvad angår antallet af ”hoveder” og andelen af den samlede beskæftigelse. 

Vikarbeskæftigelsen er dog faldet mere markant end den samlede beskæftigelse siden 2009. Dette 

menes at skyldes fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked og at vikarer typisk er de første der 

mister jobbet i nedgangstider. 

 

6.1.1.3 Omsætning 

Vikarbranchens omsætning var på ca. 10 mia. kr. i 2012, hvilket er en forbedring fra dens lavpunkt i  

2009 på 8,5 mia. kr.87. Se figur 1 på næste side. 

                                                
85 Eurociett, 2012, s. 25. 
86 Elmer, 2011, Danmark har få vikarbureau-ansatte. 
87 DI Service, 2013, s. 4. 
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Figur 1, Vikarbranchens omsætning.  

Kilde: Danmarks statistik og DI-beregninger, gengivet i DI service, 2013. 

 

Omsætningen er stadig ikke oppe på det niveau som den havde før krisen, hvor branchen havde en 

årlig vækstrate på helt op til 40 pct.88 mod en vækstrate på 15 pct. fra 2010 til 2012. Omsætningen 

steg fra 3,5 mia. kr. til 10,8 mia. kr. i perioden 2001-2007.89 

Trods den høje vækstrate under højkonjunkturen har indtjeningsevnen ikke været særlig god. Dette 

skyldes dels den høje konkurrence i branchen samt at det blev sværere og dyrere at skaffe 

kvalificeret arbejdskraft. 

 

6.1.1.4 Overlevelse i branchen 

Vikarbranchen blev ramt af en stor andel af konkurser i 2008. I udgangen af 2008 var der ca. 200 

færre virksomheder i branchen sammenlignet med udgangen af 2007, hvor af en fjerdedel var gået 

konkurs.90 

Andelen af konkurser er forholdsmæssig stort i forhold til det øvrige erhvervsliv. Den har dog været 

faldene siden 2008/09 hvor den var 13 pct. mod 5 pct. i 2011/12. Andelen af konkurser for 

bureauer, der kun har eksisteret i kort tid er stor.91 Det ses tydeligt at de fleste konkurser i 2011/12 

finder sted i virksomheder, der har haft under 5 års levetid.92 

Samlet set er branchen i bedring med et faldende antal konkurser. Branchen vil nok altid have et 

højere antal gennemsnitlig konkurser, da det er let at træde ind på markedet, hvilket giver mange 

aktører på markedet, og skaber stor konkurrence. Sammenholdt med at branchen er meget 

                                                
88 DI Service, 2011, s. 7. 
89 Svansø, 2009, Krisestemning efter jubelår i vikarbranchen. 
90 Svansø, 2009, Krisestemning efter jubelår i vikarbranchen. 
91 DI Service, 2013, s.10. 
92 DI service, 2013, s. 9. 
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konjunkturfølsom vil man se en stigning i antallet af virksomheder når det går godt og disse 

nyetableret virksomheder er sårbare når konjunkturen vender. 

 

Levetiden i branchen er meget variabel. Dog har 62 pct. af virksomhederne en levetid på 2-10 år i 

2011/12. Virksomheder, der har en levetid på under 2 år udgør 15 pct. og andelen af virksomheder, 

med en levetid på mere end 10 år, ligger på 23 pct. i 2011/12. Kernen af branchen består således af 

mere eller mindre etablerede virksomheder. 
 

Virksomheder med mindre end 10 ansatte udgjorde 69 pct. i regnskabsåret 2011/12. 93 

Virksomheder med 10-100 ansatte udgør ca. 24 pct. i 2011/12 mod 35 pct. i 2006/07. Virksomheder 

med over 100 ansatte ligger på et stabilt niveau på 6 pct. i 2011/12. Der er altså primært sket en 

stigning i andelen af mindre virksomheder og et fald i de mellemstore virksomheder i perioden 

2006-2012. Til gengæld er der sket et fald i de mindre virksomheders levetid og de har trods 

væksten svært ved at bryde igennem i branchen og etablere sig.94 

 

Trods den hårde konkurrence ser branchen positivt på fremtiden, da de gode tider i 00’erne har fået 

virksomhedernes øjne op for mulighederne i at benytte vikarer. Trods hårde tider har den fleksible 

arbejdskraft i form af vikarer vundet frem og sammenholdt med at vikarbranchen i visse EU lande 

har en andel 4-5 pct. af arbejdsstyrken,95 har Danmark plads til vækst. 

Vikarbureauerne kan tidligere end andre brancher mærke en bedring i økonomien, da der er en 

tendens til at virksomheder er påpasselige med at fastansætte og i stedet benytter vikarer.96 

 

6.1.2 Vikarbeskæftigelse i sektorer 

Vikarbranchens primære kundegruppe er private virksomheder, som i 2011 udgjorde 60 pct. af 

deres omsætning.97 Den offentlige sektor udgjorde 33 pct. og organisationer og privatpersoner 

udgjorde 7 pct. Sammenlignet med 2009 er der sket et lille fald i omsætning i den offentlige sektor 

og en tilsvarende stigning i det private. Her udgjorde den offentlige sektor 35 pct. af vikarbranchens 

omsætning, den private sektor 58 pct. og organisationer og privatpersoner de resterende 7 pct. 

                                                
93 DI Service, 2013, s. 11. 
94 Di Service, 2013, s. 9. 
95 Carstensen, 2012. 
96 Christensen, 2012. 
97 Danmarks statistik, 2012, s. 2.   
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Hvis man kigger på vikarbranchens omsætning i sektorerne, ses det at der var en vækst i forbruget 

af vikartimer i bygge- og anlægssektoren og et fald i sundhedssektoren i 2010.98 De nyeste tal viser 

en fremgang i sundhedssektoren og lager & logistik mens byggesektoren er uændret.99 

Vikarbranchen har primært eksisteret i handels- og kontorsektoren. Efter at driften for 

vikarbureauer blev liberaliseret i 1990, er der sket en udvikling i, hvilke sektorer der beskæftiger 

vikarer. 

Vikarbureauernes væsentligste sektorer er i dag sundhed & omsorg, produktion, bygge & anlæg 

samt transport & lager. En undersøgelse blandt DI’s vikarbrancheforenings medlemmer i 2011, 

viser at der har været et skifte i vikarbeskæftigelsens sektorer. Her ses det at produktion og industri, 

transport, lager og logistik samt bygge og anlæg er de mest dominerende sektorer.100 Undersøgelsen 

understøtter DST101 tal, hvor der er et fald i omsætningen i sundheds- og administrationssektoren, 

som førhen var storforbruger af vikarer. Faldet i sundhedssektoren skyldes til dels en målsætning 

om nulvækst, samt oprettelse af egne interne vikarkorps. I administrationssektoren er der ikke 

længere behov for at dække uventet arbejdsbehov. Om dette skyldes at administrationssektoren er 

blevet mere effektiv eller selv kan dække arbejdsbehovet er uvist. 

Stigningen i industribrancher som bygge- og anlægssektoren skyldes til dels at virksomhederne op 

gennem 00’erne fik øjnene op for denne fleksible arbejdskraft og fordi virksomhederne selv havde 

svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Dette har hængt ved under krisen og virksomhederne 

ser vikarer som en styrke da de kan hyre og fyre efter behov i forhold til kommende og eksisterende 

ordrer. 

 

6.1.3 Hvem er vikar 

Gruppen af vikarer er meget forskellig i forhold til uddannelse og alder. Mange bruger vikararbejde 

som vejen til fast beskæftigelse, hvilket sker for mellem 7-12 pct.,102 og dette er med til at give en 

stor variation af vikarer. Stigningen i ledigheden har gjort at flere har valgt at blive vikar i forsøget 

på at opnå fast beskæftigelse. Andre grupper, der har svært ved at træde ind på arbejdsmarkedet, 

                                                
98 Danmarks statistik, 2011, s. 2. 
99 Danmarks statistik, 2012, s. 2. 
100 DI Service, 2011, s. 9. 
101 Danmarks statistik, 2012, s. 2. 
102 DI Service, 2011, s. 11. 
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benytter vikarbeskæftigelse til at få foden inden for. Mange unge studerende vælger vikararbejde da 

det er fleksibelt og giver erfaring på CV’et.103 

Antallet af vikarer er højt i forhold til antallet af fuldtidsbeskæftigede, hvilket indikerer at der et 

stort antal af deltidsbeskæftiget. En undersøgelse fra DI service fra 2009 viste at 63 pct. af dem, der 

arbejdede eller havde arbejdet som vikar, gjorde det på deltid. Dette skyldes at nogle var under 

uddannelse eller havde fast job ved siden af.104 

DI’s undersøgelse fra 2011 blandt medlemsvirksomhederne, viste at 66 pct. af vikarerne er 

mænd.105 Her har der tidligere været en overvægt af kvinder. 

Der er sket en stigning i vikarers gennemsnitlige alder og uddannelse. Dette hænger til dels sammen 

med en stigning i ledigheden, hvor flere uddannede er blevet ledige. Siden 2001 er 

uddannelsesniveauet steget, og der er sket et fald i andelen af ufaglærte, der er vikarer. Dette kan 

tyde på at de faglærte har svært ved at finde fast beskæftigelse og derfor vælger vikararbejde for at 

sikre en indtjening eller opnå fast beskæftigelse. 

Vikarens stigning i den gennemsnitlige alder hænger primært sammen med at arbejdsstyrken 

efterhånden bliver ældre. 

Vikarbranchen har en overrepræsentation af udlændinge i forhold til andre brancher.106 Indvandrere 

og efterkommere udgør 12 pct. af andelen af beskæftigede i branchen.107 Dette skyldes at det giver 

dem mulighed for fast beskæftigelse samt at dokumentere deres kompetencer og erfaring. Ydermere 

har stigningen i vikarbeskæftigelse i produktion og bygge sektoren medført at der kom en stigning 

af vikarer fra Tyskland og Østeuropa. Denne menes dog at være faldet igen da ledigheden i sektoren 

medførte ledighed i vikarbranchen 2008-2009.108 

Primært må vikarbeskæftigelsen ses som midlertidigt da de fleste vikarer gerne vil opnå fast 

beskæftigelse. Gruppen af vikarer defineres som personer, der bevæger sig mellem beskæftigelse og 

ledighed.109 Dette gør at det ikke er en fast gruppe, men personer, der er i bevægelse til enten en 

anden type ansættelse, uddannelse eller ledighed. 

Deres tilknytning til de faglige organisationer varierer. Dette har generelt skyldtes at en stor del af 

de udenlandske vikarer ikke har haft tilknytning til hverken A-kasse eller fagforening. Her er det 

                                                
103 DI service, 2013, s. 13.  
104 Andersen og Karkov, 2011, s. 160. 
105 DI Service, 2011, s. 12. 
106 Andersen og Karkov, 2011, s. 160. 
107 DI Service, 2013, s. 15. 
108 Andersen og Karkov, 2011, s. 160. 
109 Andersen og Karkov, 2011, s. 160. 
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specielt de østeuropæiske vikarer, der skiller sig ud, hvor en undersøgelse fra 2009 viste at kun godt 

10 pct. af de polske vikarer var medlem af både en fagforening og A-kasse.110 

                                                
110 Andersen og Karkov, 2011, s. 161. 



 63 

6.2 Det danske arbejdsmarked og flexicurity 
Flexicurity er en sammentrækning af flexibility og security. Definitionen er ikke helt klar, men 

begrebet kan generelt siges at være en integreret strategi til at øge både fleksibiliteten og 

sikkerheden på arbejdsmarkedet.111 Flexibility og security kan ikke anskues uafhængigt, men skal 

understøtte hinanden og er derfor ikke modsætninger. Der findes ikke én form for flexicurity, da det 

er en måde at justere på fleksibilitets- og sikkerhedsformer på arbejdsmarkedet. Begrebet er blevet 

meget populært politisk idet det ikke er entydigt og konkret og derfor har en uforklarlighed. 

Begrebet stammer oprindeligt fra Holland, hvor man op gennem 1990’erne begyndte at udvikle og 

anvende begreberne flexibility og security for at opnå et mere fleksibelt arbejdsmarked.112 Hollands 

arbejdsmarked var meget ufleksibelt med et vanskeligt afskedigelsessystem, som medførte at 

arbejdsgiverne ikke ville fastansætte lønmodtagere da de praktisk talt var umulige at komme af med 

igen. Derfor begyndte de primært at benytte vikarer og tidsbegrænsede/midlertidigt ansatte. Dette 

gjorde det svært for arbejdstageren at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor vedtog man i Holland 

en decideret flexicurity lovgivning, som skulle mindske beskyttelse af fastansatte og øge beskyttelse 

af de atypiske ansættelser.113 Man kan groft sige at det som egentlig skulle beskytte arbejdstagere 

var blevet til en hindring for at de kunne komme i arbejde. 

 

6.3 Teori om Flexicurity 
Da flexicurity som nævnt ikke er et entydigt begreb er det svært at definere, hvornår der er tale om 

flexicurity. En analyse fra CARMA konstaterer at Wilthagens definitionen er den mest anvendte og 

præcise. Den er defineret som: ”For at opnå mærkatet flexicurity må den pågældende strategi, 

politik eller program være synkron (både indeholde elementer af fleksibilitet og sikkerhed på 

samme tid), bevidst (aktørerne skal være vidende om denne gensidighed) og målrettet svage 

grupper (personer på kanten af eller udenfor arbejdsmarkedet)”.114 Dette er senere ændret til en 

”bestemt tilstand eller betingelse på arbejdsmarkedet”. Samtidig med at det er svært at definere 

flexicurity er det også nemt at få noget til at falde ind under begrebet. Flexicurity er ikke én måde at 

strukturere arbejdsmarkedet på, men en måde hvorpå man kan mikse de forskellige 

fleksibilitetsformer med forskellige former for sikkerhed. Fordelen ved at benytte flexicurity er, at 
                                                
111 Bredgaard, m.fl. 2009, s. 6. 
112 Bredgaard, m.fl. 2009, s. 12. 
113 Som vikarer og midlertidige ansatte. Bredgaard, m.fl. 2009, s. 11. 
114 Bredgaard, m.fl. 2009, s. 12. 
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arbejdsgiver og arbejdstager bliver mere risikovillig og arbejdsmarkedet mere fleksibelt og 

dynamisk. Den sociale sikring mellem jobs gør at arbejdstagerne er mere mobile på 

arbejdsmarkedet. Fleksibilitet ved ansættelse og afskedigelse gør, at arbejdsgiveren er mere 

risikovillig ved ansættelse af nye medarbejdere. 

 

Der tages udgangspunkt i Atkinsons model for den fleksible virksomhed hvor der findes fire former 

for fleksibilitet: numerisk, funktionel, arbejdstid og løn.115 

Numerisk fleksibilitet: Dækker over mulighederne for at tilpasse antallet af ansatte på den enkelte 

virksomhed gennem ansættelser og afskedigelser. 

Arbejdstidsfleksibilitet (temporær fleksibilitet): Opnås gennem tilpasning af arbejdstidens længde 

(f.eks. mulighed for overarbejde eller deltid) og placering (f.eks. skiftehold og weekendarbejde). 

Funktionel fleksibilitet: Omfatter mulighederne for at omplacere de ansatte mellem forskellige 

arbejdsfunktioner (horisontalt eller vertikalt) og er nært beslægtet med organisatorisk fleksibilitet, 

der kommer til udtryk i ændret arbejdsorganisering og ledelsesform. 

Lønfleksibilitet: Dækker over den hast, hvormed nominelle eller reale lønninger reagerer på 

ændringer i udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. 

 

Der findes fire former for sikkerhed: job-, beskæftigelses-, indkomst- og kombinationssikkerhed. 

 

Jobsikkerhed: sikkerheden for at blive i det samme job. 

Beskæftigelsessikkerhed: sikkerheden for at forblive beskæftiget. Ikke nødvendigvis i det samme 

job. 

Indkomstsikkerhed: sikkerheden for at beholde en indkomst ved fx arbejdsløshed eller sygdom. 

Kombinationssikkerhed: muligheden for at kombinere arbejdsliv og privatliv med fx 

barselordninger eller seniorordninger. 

 

Ved anvendelse af flexicurity er det ikke afgrænset til det nationale arbejdsmarked da det sagtens 

kan vedrøre et specifikt niveau som regionalt, individuelt, sektorer eller specifikke grupper som 

vikarer. Ulempen ved flexicurity er at den kan medvirke til en segmentering af arbejdsmarkedet. 

 

                                                
115 Bredgaard, m.fl. 2009, s. 13. 



 65 

6.3.1 Den gyldne trekant 

Flexicurity i Danmark markerer sig selv ved en høj jobomsætning, dvs. konkurrence om jobbene, 

lav afskedigelsesbeskyttelse samt en høj jobmobilitet.116 Den danske flexicurity model bliver ofte 

kaldt for den gyldne trekant, se figur 2, da den består af følgende tre elementer: Et fleksibelt 

arbejdsmarked, indkomstsikkerhed og en aktiv beskæftigelsespolitik.117 

 
Figur 2: Pilene angiver personstrømmen kilde: Flemming Gräs. 

 

For arbejdsgiveren er der lempelige regler for ansættelse og afskedigelse, og det er nemt for 

arbejdstageren at fratræde en stilling og påtage sig nyt arbejde. Den danske model sikrer høj social 

sikring til lønmodtageren i tilfælde af arbejdsløshed i form af dagpenge eller kontanthjælp, og der 

suppleres desuden med aktive tilbud om vejleding ang. jobtilbud eller uddannelse. 

Arbejdsgiveren kan hurtigt tilpasse antallet af medarbejdere og dermed den numeriske arbejdskraft. 

Flexicurity modellen bliver underbygget af den særegne konstellation på det danske arbejdsmarked 

med den danske model. Flexicurity bygger således på et historisk fundament og er ikke kun skabt 

gennem politiske strategier. Specielt Septemberforliget fra 1899, dagpengesystemet, en udbygget 

arbejdsmarkedspolitik og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet har spillet en stor rolle for dansk 

flexicurity. Hertil spiller den danske kultur også en væsentlig rolle, hvor blandt andet den høje 

jobmobilitet menes at stamme fra.118 

 

                                                
116 Sørensen, 2006, s. 100. 
117 http://bm.dk. 
118 Bredgaard, m.fl. 2009, s. 17. 
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Figur 3: Den generelle grad af beskyttelse i ansættelsen, kilde OECD.119 

 

Der er en høj sammenhæng mellem ansættelsesbeskyttelsen og graden af den numeriske 

fleksibilitet. Af figur 3 kan det ses at Danmark har en generel lav beskyttelse i forhold til 

afskedigelse. Dette menes at have en forøgende effekt på den numeriske fleksibilitet. 

Det er atypisk for en dansk arbejdstager at blive i den samme virksomhed i mange år dette gælder 

både for højt- og lavt uddannede. Af den samlede danske arbejdsstyrke er det mellem 25-35 pct., 

der skifter arbejdsgiver hvert år.120 Ydermere er der ca. 10 pct. af alle job, der forsvinder hvert år, 

men der skabes endnu flere, hvilket er med til at øge jobomsætningen. Dette medfører høj numerisk 

fleksibilitet på det danske arbejdsmarked i forhold til udlandet.121 

Der er en række samfundsmæssige konsekvenser ved den høje jobmobilitet.  Bl.a. at det mindsker 

virksomhedens incitament til at efter- og videreuddanne arbejdstagerne. Ydermere viser 

                                                
119 Reguleringen af forskellige former for tidsbegrænsede ansættelser, bliver her målt som graden af restriktioner i 
forhold til virksomheders brug af tidsbegrænsede ansættelsesformer. Beskyttelsen af tidsubegrænsede ansatte mod 
(individuel) afskedigelse vurderer a) juridiske krav til ”retmæssigt” og ”uretmæssig” afskedigelse, b) proceduremæssige 
barrierer, og c) varsler og fratrædelsesgodtgørelser. De særlige krav ved kollektive afskedigelser omhandler her 
yderligere forsinkelser og proceduremæssige krav, der går ud over, hvad der kræves ved individuelle afskedigelser. 
Andersen og Mailand, 2005, s. 71. 
120 Bredgaard, m.fl. 2005, s. 22. 
121 Bredgaard, m.fl. 2005, s. 23. 
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undersøgelser, at jobtilfredsheden stiger med ancienniteten. Dog er det ikke bevist hvornår denne 

sammenhæng ophører.122 

Den lave afskedigelsesbeskyttelse overfor arbejdstageren understøttes af en forholdsvis høj 

understøttelse, som er et trade off og menes at resultere i færre outsidere uden for arbejdsmarkedet. 

Ulempen ved den forholdsvis høje understøttelse i Danmark gør at visse arbejdstagere ingen 

motivation har for at finde et fast arbejde. 

 

Andre fleksibilitetsformer menes også at have stor indvirkning på flexicurity og således  tales der 

om at den gyldne trekant muligvis er en firkant, da det er for snævert kun at kigge på de tre 

elementer. Dette vil ikke blive undersøgt nærmere i denne opgave, men blot noteres at den danske 

model muligvis er påvirket af andre former for fleksibilitet- og sikkerhedsformer. 

 

Ud fra dette kan man konstatere at flexicurity er en særlig tilstand på det danske arbejdsmarked, 

som er opnået gennem langvarige sociale kompromisser mellem arbejdsmarkedets parter og i 

samspil med det politiske system. Derved er opnået en høj numerisk fleksibilitet. Dette har en 

generel karakter for alle på det danske arbejdsmarked, men forskellige effekter for de enkelte 

grupper, som fx vikarer. 

 

6.3.2 Hvorfor bruge vikarer 

Hvorfor bruge vikarer når den danske model om flexicurity er så rost og omtalt ved netop den høje 

numeriske fleksibilitet? Arbejdsgiveren har et ønske om at profitmaksimere ud fra den neoklassisk 

teori til arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren vil ved efterspørgsel på arbejdskraft forsøge at minimere 

sine omkostninger forbundet derved, og samtidig være interesseret i at finde den rette til jobbet for 

ikke at skulle processen igennem igen. Dette skyldes at virksomheden formodes at have væsentlige 

omkostninger forbundet ved anskaffelsen af arbejdskraft.  

I søge teorien vil arbejdsgiveren via screening af arbejdstageren forsøge at finde den rette til jobbet, 

men dette har omkostninger. Samtidig har virksomheden oplæringsomkostninger forbundet med en 

ansættelse, og disse ønskes minimeret ved at finde den arbejdstager der har de laveste 

oplæringsomkostninger. 

                                                
122 Andersen og Mailand, 2005, s. 38. 
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Arbejdstageren er ud fra human capital teori et kapitalapparat der om ikke andet kan tilføre 

virksomheden værdi. Udviklingen af disse kan være i arbejdsgiverens interesse for at fastholde 

medarbejderen, men også for medarbejderen da det forudsættes at virksomheden vil have svært ved 

at skille sig af med medarbejderen.  

Samtidig antages det at efterspørgslen på arbejdskraft er påvirket af omkostningerne forbundet ved 

ansætte og afskedige. 

Virksomhederne har derfor et ønske om at frigøre sig fra det normale faste ansættelsesforhold. Ved 

et normalt ansættelsesforhold forstås en med fuldtidsarbejde for en arbejdsgiver uden 

sluttidspunkt.123 

Ved at gøre brug af vikarer flyttes noget af virksomhedens risiko væk. Dette skyldes at der ikke 

består et ansættelsesforhold mellem vikar og virksomhed, hvorfor de ikke længere er omfattet af de 

beskyttelsesregler og øvrige rettigheder, der følger med et normalt ansættelsesforhold. Der flyttes 

dermed en risiko over på vikarerne, hvilket gør deres arbejde mere ”usikkert”. 

Faktorer, der menes at have medvirket til dette, er den teknologiske udvikling, en mere 

diversificeret arbejdsstyrke og udviklingen af integrerede internationale markeder.124 Dette menes at 

have medført et segmenteret arbejdsmarked. Her kan man ikke anskue arbejdsmarkedet som et 

marked, men som delmarkeder. Flere mener derfor også at flexicurity i Danmark bør deles op i to 

modeller da der er forskel beskyttelsen og sikkerhed for gruppen af arbejdstagere. 

 

I figur 4 ser vi modellen for den fleksible virksomhed, som er opbygget af Atkinson. Her er 

illustreret, hvordan den fleksible virksomhed er opbygget af en gruppe af kernearbejdskraft omgivet 

af en gruppe perifere og eksterne arbejdere, som ikke behøver at være ansatte i virksomheden. Der 

findes i denne model tre typer af arbejder: kerne-, perifere- og eksterne arbejdere. 

                                                
123 LO, 2011, s. 17. 
124 LO, 2011, s. 9-10. 
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Figur 4: Den fleksible virksomhed.  

Kilde: Institute of Personnel Management forhenværende Institute of Manpower Studies.  
 

Vikarer udgør periferiarbejdskraften, som er eksterne arbejdere, der kan øge den numeriske 

fleksibilitet i den enkelte virksomhed.125 De er ikke ansat i virksomheden og de betragtes som en 

anden gruppe af numerisk fleksibilitet. Deres arbejde består typisk i at være rutinepræget eller 

specialist arbejde. Alt efter hvilket arbejde vikaren udfører, kan de i princippet betragtes som 

kernearbejdskraft selvom de reelt aldrig kan være det da de ikke er ansat i virksomheden. Dog er 

det sjældent at en virksomhed har delt sine arbejdere så stringent op i grupper, men opbygningen 

viser, hvordan en virksomhed kan geare dens fleksibilitet i forhold til arbejdsbehovet og deres 

efterspørgsel samt minimere deres omkostninger dertil. Den fleksible arbejdskraft er med til at 

styrke virksomhedens konkurrenceevne og gør det på mange måder lettere at drive virksomhed. 

Selvom ansættelsesbeskyttelsen er lav i Danmark hæmmer den virksomhedens fleksibilitet da der er 

omkostninger forbundet ved at afskedige. 126 Figur 5 illustrerer dette, og vikarer er derfor med til at 

mindske disse omkostninger i brugervirksomhederne da det typisk er bureauet, der bærer 

omkostninger ved en afskedigelse. 

                                                
125 Atkinson, 1987, s. 93. 
126 Albæk, 2006, s. 108. 
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Figur 5: Beskæftigelsesudvikling i virksomheder.  

Kilde: Karsten Albæk, 2006, Fleksibilitet og sikkerhed – overvejelser om dansk arbejdsmarkedspolitik §. 

 

Dermed antages det at fyringsomkostningerne hæmmer virksomheder i at ansætte flere da man vil 

have omkostninger forbundet derved. 

Samtidig er der en forbindelse mellem ansættelsesbeskyttelse og mulighederne for at træde ind på 

arbejdsmarkedet.127 Netop dette er vikarers styrke da det må antages at deres lave beskyttelse gør 

det nemmere for dem at træde ind på arbejdsmarkedet, og flere derfor vælge vikarer. Samtidig har 

vi set at graden af ansættelsesbeskyttelsen øger den numeriske fleksibilitet, hvor vikarer afviger fra 

dette ved som udgangspunkt ikke at have nogen ansættelsesbeskyttelse. 

 

6.3.2.1 Begrundelser for benyttelsen 

Anvendelsen af vikarer kan skyldes mange årsager. Vikarer bruges oftest når virksomheder har et 

akut arbejdsbehov, som kan opstå ved sygdom og ferie eller en øget efterspørgsel.128 Vikarer kan 

også bruges ved specielle/særlige opgaver, som skal løses indenfor et bestemt tidsrum. Hertil kan 

også nævnes organisatoriske ændringer i en virksomhed, hvor der for en kort periode er behov for 

flere medarbejdere, hvor fastansættelser vil skabe usikkerhed. Brugen af vikarer kan også skyldes 

budgettekniske årsager, hvor virksomheden kan tilskrive omkostningerne til vikaren andre 

budgetter end lønbudgettet. Virksomheden vil da under ”ansættelsesstop” kunne bruge vikarer uden 

at det kan spores på lønbudgettet og dermed få dækket sin arbejdsbyrde. En anden fordel er at 

usikkerheden om afskedigelse blandt det faste personale falder, da der er en forventning om at 

vikarerne er de første, der vil blive ”opsagt”. Man kan opsummere grundene til at benytte vikarer til 

                                                
127 Albæk, 2006, s. 118. 
128 Atkinson, m.fl. 1996. 
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mere fleksibilitet, undgå administrationen af ansættelser, konjunkturforhold, rekruttering, omgåelse 

af overenskomster og konkurrencepres.129 

 

Virksomheden bruger vikarer i stedet for selv at ansætte kan være at virksomheden relativt let kan 

få kvalificeret arbejdskraft uden de selv skal bekoste tid og rekrutteringsomkostninger. 

Vikarbureauerne har en database med forskellige kandidater, og kan derfor hurtigt finde en med de 

rette kompetencer til at løse opgaven. Derved sparer virksomheden omkostningerne forbundet ved 

screening af den rette kandidat. 

Vikarbureauet giver typisk en garanti, både for hvor hurtigt de kan skaffe den efterspurgte 

arbejdskraft samt at virksomheden frit kan udskifte vikaren én gang uden omkostninger. 

Virksomheden kan selvfølgelig altid selv bestemme om de derefter vil have en ny vikar på deres 

egen bekostning. Også ved længerevarende sygdom i et fast vikariat kan bureauet udskifte vikaren. 

En anden årsag er besparelser i HR-afdelingen og administrationen. 

Administrationsomkostningerne er steget i takt med den øgede regulering på arbejdsmarkedet, som 

har medført flere administrative opgaver for arbejdsgiveren, hvilket ligeledes gør det attraktivt at 

benytte vikarer. 

Administrationen og rekruttering af ansættelser i afdelinger, hvor ansættelsen har en kort varighed, 

kan vikarer være en løsning. Her slipper virksomheden for konstant at skulle rekruttere samt at 

udarbejde ansættelsesbeviser mv. Dette kunne fx være i et call center hvor arbejdet ikke kan 

besættes af en fuldtidsmedarbejder, da det er for ensformigt og arbejdstiderne kan være skæve. 

Medarbejdernes ansættelsesperiode vil typisk være kort og virksomheden vil have væsentlige 

administrationsomkostninger. 

Omvendt kan det være et trade off mellem numerisk og funktionel fleksibilitet i forhold til 

arbejdernes kompetencer og virksomhedens specialisering. Derfor kan virksomheder benytte 

vikarer for at bibeholde en større numerisk fleksibilitet da de kan opnå specielle kompetencer ved at 

benytte vikarer. Dog er dette ikke særlig udbredt i Danmark da man typisk vil fastansatte disse 

vikarer for at fastholde dem i virksomheden fra human capital teori. 

  

Arbejdsgivere kan ved benyttelsen af vikarer prøve lønmodtageren af med fastansættelse for øje. Da 

vikaren ikke er ansat af brugervirksomheden er de heller ikke forpligtet til at fastansætte vikaren 

efter endt vikariat. Mange virksomheder bruger vikarbureauernes løsning med ”try and hire” i tre 
                                                
129 Kudsk-Iversen og Andersen, 2006, s. 10. 
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måneder for at se arbejdstageren an. Hvis fx lønmodtageren meddeler at vedkommende er gravid 

indenfor de tre måneder har virksomheden ikke en forpligtelse til at fastansætte denne. Hvis de 

derimod havde fastansat medarbejderen og de fandt ud af at denne ikke matchede jobprofilen ville 

det være svært for virksomheden at afskedige denne grundet den særskilte 

beskyttelseslovgivning.130 

Udover omkostningsbesparelse er der som nævnt også konkurrencepres som årsag til at benytte 

vikarer. Dette er typisk sæsonbetonet arbejde, som gartnerarbejde, hvor arbejdsgivere i Danmark 

har svært ved at konkurrere med omkostninger til lønninger i udlandet. Det kan være svært for disse 

arbejdsgivere at finde kvalificeret arbejdskraft, som vil arbejde til de lønninger de kan tilbyde. Her 

består arbejdskraften primært fra udlandet, der kommer som vikarer. I den forbindelse kan der også 

nævnes omgåelse af overenskomster som incitament til at vælge vikarer. Dog vil vikarer typisk 

skulle have samme lønninger som danske lønmodtagere, men ikke alle overenskomster har 

reguleret vikararbejde, så dette er kun tilfældet, hvis anden lovgivning kræver dette. Dette har 

tidligere været tilfældet med den historiske Østaftale, som foreskrev at arbejdsgivere skulle give 

lønmodtagere fra Østeuropa samme vilkår som danske lønmodtagere. 

 

Vikaren kan som nævnt bruges til at øge den numeriske fleksibilitet, da virksomheden kan have en 

fast sammensætning af vikarer og fastansatte. Dette kan skyldes at arbejdsbyrden ikke kan fordeles 

jævnt over hele ugen og der derfor er nogle spidsbelastninger, hvor det faste personale ikke kan 

klare arbejdspresset. Grundet uforudsigeligheden i arbejdsbyrden vil det være svært at fastansætte 

kernearbejdskraft til arbejdet. Virksomheden vil ikke kunne fastansætte medarbejdere da de ikke 

ved hvor mange timer de vil kunne tilbyde og det vil være svært at finde medarbejdere, der ikke 

hurtigt vil finde andet arbejde. 

Vikarer benyttes også af geografiske årsager, hvor virksomheden ikke selv kan skaffe arbejdskraft 

grundet sin geografiske placering. Dette var primært en udfordring under højkonjunkturen, hvor 

arbejdsløsheden var lav og det i forvejen var svært at skaffe arbejdskraft. 

Ydermere er der en del brodne kar i branchen, som kan udnytte de uklarheder der er angående 

vikarens rettigheder, som derved kan tilbyde vikarer til en favorabel pris. Det er svært at 

dokumentere, hvor udbredt dette er, og forholdet må formodes at få en ende når de faste 

medarbejder får kendskab hertil. 

                                                
130 LBK nr. 645 af 08/06/2011 Ligebehandlingsloven. 
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På kort sigt kan der være flere fordele ved at benytte vikarer frem for fastansatte. Vikaren har en 

interesse i at gøre sig attraktiv overfor virksomheden da det kan ende med en fastansættelse. Der 

kan derfor være et stærkt incitament for vikaren til at arbejde hurtigt, effektivt og have mindre 

sygdom osv. Når virksomheden benytter vikarer er de garanteret arbejdskraft uanset hvad. De vil 

altså ikke skulle betale ekstra hvis en vikar er syg, så vil der blot blive sendt en anden vikar. 

Brugervirksomheden vil derfor heller ikke have en forhøjet arbejdsbyrde da de er garanteret en 

medarbejder til at varetage det givne arbejde. 

Tilførslen af viden er et lidt overset element ved brugen af vikarer, denne vil dog naturligvis også 

følge ved fastansatte.131 Medarbejdere er et kapitalapparat der tilfører viden til den virksomhed de 

er ansat i. Nogle virksomheder benytter vikarbureauer til rekruttering af faste medarbejdere. Her vil 

vikarbureauet typisk give en garanti, hvor virksomheden får mulighed for at prøve en ny vikar 

såfremt de ikke er tilfredse. Dette er endnu et incitament til at vælge vikarbureauer da 

virksomheden sparer omkostninger til endnu en rekruttering. Bureauet laver løbende en opfølgning 

af vikariatet med vikaren og brugervirksomheden. Dette gøres for at få det optimale ud af 

samarbejdet og indfri forventningerne. En form for kvalitetssikring. 

 

Et vikariat kan altid opsiges indenfor løbetiden. Varslet er dog forskelligt fra bureau til bureau. En 

ting er om vikarer har ret til et opsigelsesvarsel noget andet er hvem der bærer omkostningerne ved 

opsigelse af vikarer. Da vikaren typisk intet opsigelsesvarsel har i forhold til brugervirksomheden, 

er der ingen omkostninger forbundet ved fratrædelse. 

Vikarbureauerne benytter ofte princippet om at virksomheden skal kunne skaffe sig af med vikaren 

fra dag til dag, hvorfor vikarens opsigelsesvarsel vil hænge på bureauet. Bureauet er ikke 

interesseret i at pålægge brugervirksomheden unødvendige omkostninger og underminere 

vikaransættelsen og dens fleksibilitet. Hvis brugervirksomheden skal betale for et opsigelsesvarsel, 

vil forskellen på en vikar og en fastansat minimeres og incitament til at benytte vikarer mindskes. 

Brugervirksomheden kan derfor ofte opsige vikaren fra dag til dag, hvor bureauet da selv står for 

betalingen af vikaren under opsigelsesvarslet eller finder andet arbejdet til dem. 

Nogle bureauer pålægger dog brugervirksomheden at betale vikarens opsigelsesvarsel, hvis vikaren 

har ret til dette. 

 

                                                
131 DI Service, 2011, s. 23. 
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Undersøgelser fra DI’s vikarbrancheforening viser at fleksibiliteten er den væsentligste faktor for 

brugen af vikarer.132 Specielt mindre virksomheder bruger i højere grad vikarer til løsning af 

opgaver pga. fleksibiliteten og besparelser til lønadministration, hvor større virksomheder bruger 

vikarer for at skabe jobsikkerhed blandt det faste personale. Dette skyldes forudsætningen om at 

vikarer er de første der bliver afskaffet da de relativt dyrere pr. time end en typisk fastansat. 

Interessant er det ligeledes at ca. 25 pct. af både privat og offentlige kunder ingen fordele ser i at 

benytte vikarer. 

 

Groft sagt har vikarbureauer vundet frem ved at kunne tilbyde let og hurtig adgang til kvalificeret 

arbejdskraft, hvor der en gang var knappe ressourcer. Hvor de nu i højere grad kan give 

virksomhederne den ønskede fleksibilitet, besparelser internt og medvirke til at give de faste 

medarbejdere jobsikkerhed. Bureauernes succes skyldes i høj grad højkonjunkturen i midten af 

00’erne. 

Brugervirksomhederne er omstillingsparate ved brugen af vikarer samtidig med at faste 

omkostninger reduceres. Dette må alt andet lige gøre virksomheden mere konkurrencedygtig da 

brugen af vikarer også gør at de hurtig kan geare produktion op og ned. 

Selvom virksomheden sparer rekruttering, administration og lønudgifter er timeprisen for en vikar 

typisk dyrere end en fastansat. Dette skyldes at prisen til vikarbureauet for en vikar består af en 

timeløn til vikaren, sociale omkostninger og samlede omkostninger for bureauet til administration 

mm. Bureauet skal naturligvis selv have indtjening. 

Det er vikarbureauet, der betaler vikaren løn, og brugervirksomheden betaler en fast pris til 

bureauet. Priserne opgives som en faktor man ganger de fastansattes normale timeløn op med. 

 

P= (timeløn) 1+ (sociale omkostninger) 0,36 + (bureauets omkostninger) 0,42= 1,78 

 

Dertil kan komme ekstra omkostninger for brugervirksomheden da vikaren skal omfattes af 

virksomhedens arbejdsskadeforsikring. Udover den normale pris pålægges der en ekstra 

omkostning ved overarbejde og arbejde i weekender og helligdage samt genetillæg, hvis arbejdet er 

på skiftehold/turnus.  

                                                
132 DI Service, 2011, s. 23. 
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Den primære hovedfaktor ved udvælgelse af vikarbureau er prisen.133 Da bureauerne selv fastsætter 

prisen til brugervirksomheden, kan den være under vikarens løn, da det er et væsentligt 

konkurrenceparameter. Det er klart at differencen vil være bureauets tab. 

 

6.3.3 Ulemper ved vikarer 

Vikarer skal være omstillingsparate da de typisk bliver sendt rundt til mange forskellige jobs og 

virksomheder. En åbenlys fordel ved at bruge egne medarbejdere, er et bedre kendskab til 

virksomheden, arbejdsgangen og andre praktiske omstændigheder. Det kræver ofte lidt tid for 

vikaren at sætte sig ind i diverse computerprogrammer, procedurer osv. Vikariatets varighed spiller 

her en væsentlig rolle da jo længere vikariatet varer desto mere kendskab får vikaren til 

virksomheden. 

En anden væsentlig ulempe er at vikaren ikke kan indfri virksomhedens forventninger.  

Der er en forestilling om, at vikarer er dyrere end fastansatte. Dette er svært at dokumentere da man 

vil skulle kunne redegøre for alle omkostninger man har til en fastansat og en vikar for at lave 

denne sammenligning. Dog kan man ud fra vikarens retsstilling se, hvad vikaren som minimum har 

ret til af betaling. I og med der er sket en normalisering af vikarers ansættelsesvilkår vil de typisk 

have ret til mindstelønnen i den overenskomst der er gældende på brugervirksomheden. 

Omkostningerne ved at benytte en vikar frem for en fastansat må alt andet lige være højere da 

vikarer skal have løn og bureauet skal have dækket sine omkostninger, både variable og faste. Dette 

er dog som bekendt svært at sammenligne da man skal kunne opgøre omkostninger per faste 

medarbejdere i virksomheden sammenlignet med udgifter til vikaren. 

De mange velkvalificerede ledige gør det i dag lettere for virksomhederne at finde egnede 

kandidater til faste jobs. Dette forhold står i stor kontrast til de tidlige 00’ere, hvor der var meget lav 

ledighed blandt veluddannede arbejdstagere.134 

                                                
133 DI Service, 2011, s. 22. 
134 Fx er den gns. antal ledige for samfundsvidenskabelige kandidater på 3 % i marts 2007 sammenlignet med 5,6 % i 
marts 2013. Kilde DJØF, tallene er baseret ud fra tal fra AAK.  
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6.4 Vikarer og flexicurity 

6.4.1 Markedssegmentering. 

Teorien om det segmenteret arbejdsmarkedet er en videreudvikling af det duale arbejdsmarked.135 

Baggrunden for segmenteringen er udviklingen i samfundet der opdeler arbejdsmarkedet i 

delmarkeder. Disse to markeder har hvidt forskellige vilkår, og ingen mobilitet i mellem sig. Dette 

gør at arbejdstagere der er marginaliseret har ringe vilkår for at blive integreret på 

arbejdsmarkedet.136 Altså at de er outsidere. Arbejdstagerens baggrund, som fx uddannelse og 

sociale relationer, kan påvirke allokeringen på arbejdsmarkedet.137 

Teorien om det duale arbejdsmarked ligger til grund for segmenteringen. Begrundelse for 

segmenteringen er den teknologiske og industrielle udvikling som har opdelt markedet i en primær 

og sekundær del. Den primære blive oftest delt op i en øvre og en nedre del. Den er præget af store 

industrivirksomheder med avanceret teknologi og kapital, og her findes ledelsesjob, administrative 

medarbejdere og mellemlederjob. Den sekundære del er en periferisektor som er præget af 

svingende  afsætning og beskæftigelse, og det er oftest arbejdere. Man vil groft sagt opdele 

arbejdsmarkedet i en gruppe med høj løn, uddannede og stabil beskæftigelse contra ustabil 

beskæftigelse, uuddannede og lavtlønnede. 

Segmentering af arbejdsmarkedet kan opdeles på mange måder, men konsekvensen er et A og et B 

hold med ulige muligheder. 

I denne afhandling vil segmenteringen blive benyttet til at betragte insidere og outsidere på 

arbejdsmarkedet, dertil om vikarer er insidere eller outsidere i forhold til flexicurity. 

Her vil en insider være defineret som en typisk fuldtidsansat, med høj jobsikkerhed, adgang til 

diverse rettigheder, uddannet og indflydelse på lønfastsættelsen.138 Outsideren har et atypisk 

ansættelsesforhold, stor jobusikkerhed, er uuddannet, let at hyre og fyre samt begrænset adgang til 

rettigheder og efteruddannelse. I forhold til insidere outsidere begrebet vil overenskomster, 

lovgivning og arbejdsmarkedets regulerings dækningsgrad spille en stor rolle. 

At være outsider kan både være frivilligt og ufrivilligt.139 

                                                
135 Ploug, 1990, s. 8. 
136 Ploug, 1990, s. 8. 
137 Ploug, 1990, s. 8. 
138 Larsen, 2010, s. 5. 
139 Larsen, 2010, s. 5. 
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Vikarer vil oftest udføre arbejde i primærsektoren, men de er at betegne som en gruppe for sig selv. 

De kan være i risikogruppen for at være outsidere. Det er derfor relevant at se om de har samme 

vilkår som en typisk fastansat medarbejdere. 

 

6.4.2 Kontrakt med bureauet 

Når en virksomhed benytter vikarer beror dette typisk på en kontrakt mellem brugervirksomheden 

og vikarbureauet. Dette kaldes en ramme- eller samarbejdsaftale og heri er betingelserne for 

vikarbenyttelsen fastsat. Her aftales det at vikaren er ansat af bureauet, men at det er 

brugervirksomheden, der har en den daglige instruktionsbeføjelse. 

Hver gang der indgås aftale om en vikarydelse bliver der lavet en ordre, som godkendes af begge 

parter. Heri er aftalt opgavens art, forventet løbetid og timesats. 

100 pct. vikarer havde et skriftlig ansættelsesbevis mod 98 pct. af de typisk fastansatte i 2010.140 

Garantien overfor brugervirksomheden ved udskiftning af vikaren ved længerevarende sygdom, gør 

vikarers beskæftigelse usikker. Ved sygdom kan vikarer have en formodning om at de vil miste 

vikariatet hvilket giver vikarer incitament til ikke at være syg. Undersøgelser viser at vikarer har et 

gennemsnitligt lavere sygefravær end øvrige i den sektorer de arbejder i.141 Dette kunne indikere at 

ovenstående antagelse er korrekt. 

 

6.4.2.1 Vikarer og løn 

De fleste vikarbureauer er via overenskomster forpligtet til at give en mindsteløn og 

brugervirksomhedens overenskomst kan også have en forpligtende rolle. Ca. 62 pct. af vikarerne er 

dækket af en kollektiv overenskomst, hvor den ligger på 75 pct. for en typisk ansat.142 

Afhængig af hvilken stilling vikaren skal besætte kan deres timeløn være variabel da den gives ud 

fra givne kvalifikationer og kompetencer. Hvorvidt dette gøres er svært at bedømme. Dertil vil en 

dygtig og kvalificeret vikar alt andet lige have nemmere ved at blive fastansat og ikke forblive 

vikar. 

Genetillæg vil vikaren typisk også have ret til, hvis de er indskrevet i den pågældende 

overenskomst. Som tidligere nævnt vil bureauerne også opkræve tillæg, hvis arbejdet kræver det fx 

ved arbejde om natten eller overarbejde. 
                                                
140 LO, 2011, s. 38. 
141 DI service, 2011, s. 13. Det ligger på 2 pct. 
142 LO, 2011, s. 54. 
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Vikarers pensionsforhold vil typisk afgøres af overenskomstforhold på brugervirksomheden og 

vikarbureauet. En undersøgelse viser at 46 pct. af vikarer har en arbejdsmarkedspension mod 93 

pct. for en typisk almindelig fastansat i 2010.143 

De store anerkendte vikarbureauer som Manpower og Adecco har, selvom de er forpligtet af 

overenskomster, forskellig tilgang til pension. Manpower giver pension fra første dag mens Adecco 

følger den givne overenskomst, som typisk kører med en karensperiode.144 

Løn under sygdom vil følge af overenskomst. Vikaren er som udgangspunkt heller ikke berettiget til 

løn under sygdom, men vil modtage sygedagpenge såfremt vikaren opfylder betingelserne i 

sygedagpengeloven. Her er der en særskilt regel for vikarer hvor bureauet er forpligtet til at betale 

sygedagpenge i hele arbejdsgiverperioden også selvom denne går ud over vikariatets længde. Dette 

giver vikarer mere sikkerhed i forhold til indtjening ved sygdom og en bedre retsstilling i forhold til 

en typisk fastansat. 

Vikarer er ikke helt op på niveau i forhold til en typisk fastansat mht. ret til overenskomstdækning 

og pension. 

 

6.4.2.2 Opsigelsesvarsel 

Nogle giver vikaren det givne varsel de har ret til efter gældende overenskomst eller 

funktionærloven såfremt de laver funktionærarbejde,145 mens andre har aftalte varsler. Dog kan 

vikaren være omfattet af brugervirksomhedens overenskomst, hvor de vil være omfattet af de givne 

opsigelsesvarsler, selvom bureauet og brugervirksomheden har aftalt noget andet. Typisk vil 

bureauet hvis ikke de er forpligtet til det via overenskomst ikke give vikarer et opsigelsesvarsel. 

Bureauet har incitament til at minimere deres omkostninger og derfor ikke give vikarer nogen 

beskyttelse. Her er fordelen for vikarbureauet at de lever af at udbyde arbejdskraft, hvorfor de 

”bare” kan sende vikaren videre til nyt arbejde. 

Vikarer vil have svært ved at opnå et opsigelsesvarsel grundet deres korte ansættelser. Visse 

overenskomster tager dog højde for dette og akkumulerer vikarers anciennitet.  

Dette stiller vikarer usikkert i forhold til beskæftigelse. 

 

                                                
143 LO, 2011, s. 41. 
144 Kudsk-Iversen og Andersen, 2006, s. 19. 
145 Vikarbureauvikarer som udgangspunkt ikke er omfattet af FUL jf. den juridiske analyse. 
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6.4.2.3 Øvrige bemærkninger 

Vikarer har ikke de samme goder som en typisk ansat da karenstiden i overenskomsterne gør det 

svært for dem at opnå. Kun 25 pc. af vikarer har ret til feriefridage mod 91 pct. for de typisk 

ansatte.146 

Samtidig har en 50 pct. af vikarerne varierende ugentlig arbejdstid,147 hvor en typisk ansat ligger på 

28 pct.148 

De typiske fastansatte medarbejdere kan have en interesse i at holde vikarer udenfor da de ser dem 

som en trussel mod deres ansættelse.149 De fastansatte har derfor en interesse i at gøre vikarerne 

mindre attraktive ved fx at de skal have samme løn som de fastansatte eller nægte at samarbejde 

med dem. 

 

6.4.3 Vikarer insidere eller outsidere 

Virksomheder bruger vikarer til at øge den numeriske fleksibilitet i virksomheden selvom den 

danske model om flexicurity i forvejen skulle sikre dette. Situationen er omvendt i forhold til det 

der startede flexicurity i Holland, hvor det i Danmark er de atypiske ansættelsesformer, der har 

behov for sikkerhed for at fremme fastansættelse. Dette fører os frem til næste spørgsmål om 

vikarer falder ind eller ud af den danske flexicurity model, som ikke er blevet til med atypiske 

ansættelser for øje men generelt almindelige ansatte. Dog viser studier at flexicurity ikke kun er for 

udvalgte grupper på arbejdsmarkedet men dækker bredt.150 

Vi har set at vikarer i høj grad har samme rettigheder som de fastansatte. De har samme formelle 

sociale rettigheder som øvrige lønmodtagere. Vikarer er generelt sikret gennem almindelig 

arbejdsmarkedsregulering, som hindre forskelsbehandling grundet deres atypiske ansættelse. 

Problemet for vikarerne er at udstå den karensperiode eller opfylde et beskæftigelseskrav, som giver 

dem ret til goder som løn under sygdom og pension, hertil også opsigelsesvarsler. De opnår ofte 

ikke de samme rettigheder grundet deres korte ansættelser og dobbelt arbejdsgiverrelation. 

                                                
146 LO, 2011, s. 43. 
147 Hovedspørgsmålet er ”Jeg har meget stærkt varierende ugentlige arbejdstider” og i spørgsmålet er forskellige 
delaspekter af dette: Flekstid, fast aften- eller nathold, weekendarbejde, møde før 7 eller først få fri efter 18. 
148 LO, 2011, s. 45. 
149 Ploug, 1990, s. 14. 
150 Andersen og Mailand, 2005, s. 34. 
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Vikarer er ofte ansat for en kortere periode da de er en buffer i forhold til den samlede 

kernearbejdskraft i virksomheden. Dette medfører at de ofte bliver forlænget igen og igen i deres 

vikariater samt at de er de første til at blive fyret når der er nedgang i produktionen. 

Vikarens jobomsætning er høj, men ikke deres jobsikkerhed. Spørgsmålet er som sagt om vikarerne 

mangler noget sikkerhed for at falde ind under flexicurity. Vikarernes styrke for at komme i 

beskæftigelse er også deres svaghed i forhold til varig fast beskæftigelse. 

Hertil kan også nævnes at vikarer ofte har manglende adgang til efteruddannelse da dette typisk er 

reguleret i overenskomster. Kun 14 pct. af vikarer har haft adgang til kurser eller efteruddannelse i 

jobbet mod 90 pct. for en typisk fastansat.151 Efteruddannelse er med til på sigt at videreudvikle 

vikarens kompetencer og gøre dem bedre stillet i forhold til fremtidig varig beskæftigelse og 

incitament til brugervirksomheden i at fastholde vikaren. 

Selvom vikarers vilkår i høj grad er normaliseret under deres udsendelse ophører denne tryghed når 

de stopper. 

I forhold til social sikring af vikaren er de også ringere stillet da man skal opfylde diverse 

beskæftigelseskrav for at få ret til fx barselsdagpenge.152 Sygedagpenge forpligtelsen for bureauet i 

arbejdsgiverperioden ophører ikke selvom vikariatet ophører, dvs. at bureauet er forpligtet til at 

betale vikaren sygedagpenge i 30 dage selvom vikariatet er ophørt. Dette stiller vikaren bedre end 

en arbejdstager, der fx er ansat på en tidsbegrænset kontrakt. Vikaren skal dog stadig opfylde 

beskæftigelseskravet.  

Vikarer vil dog alt andet lige, hvis de har vedvarende vikariater, ikke være ringere stillet grundet 

deres ansættelse i forhold til social sikring eller goder efter overenskomsten. 

Vi så at gruppen af vikarer ikke er en fast gruppe, men en der er i bevægelse. Dette indikere at 

vikarerne kommer videre i fast beskæftigelse og derfor ikke forbliver vikarer. Der er altså mobilitet 

mellem markederne hvilket indikere at de ikke er outsidere. Samtidig er vikararbejde for nogle 

lønmodtagere et tilvalg og derfor ikke kun arbejdsmarkeds udbudsside der ønsker vikarer. Dertil at 

vikararbejde for nogle grupper af lønmodtagere giver mulighed for at træde ind på arbejdsmarkedet. 

 

Vikarer må anses som insidere på det danske arbejdsmarked men deres vilkår er ikke lige så gode 

som en typisk fastansat. Dette skyldes afbrudt beskæftigelse som gør at de ikke kan opfylde 

karenstiden eller beskæftigelseskravet i forhold til lovgivningen. 
                                                
151 LO, 2011, s. 47. 
152 Lønmodtageren skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet 13 uger før fraværet og mindst 120 timer jf. lov om ret til 
orlov og dagpenge ved barsel § 27. 
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Vikaransættelses er mere usikker end en typisk fastansat. Benyttelsen af vikarer har medført en 

segmentering i forhold til en typisk fastansat contra vikar. Vikarer bærer derfor mere af 

markedsrisikoen på bekostning af  kernearbejdskraftens sikkerhed. Vikarer må derfor anses for 

delvis omfattet af flexicurity modellen, men mangle noget sikkerhed for at være fuldt omfattet. Da 

flexicurity og outsidere/insidere begrebet ikke er entydigt er det svært at give en klar konklusion. 
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6.5 Delkonklusion 
Vikarbranchens udvikling skyldes primært liberalisering af vikarbureauarbejde. Dernæst kommer 

efterspørgslen på manglende kvalificeret arbejdskraft i 00’erne som bureauerne kunne tilfredsstille. 

Dette skabte en overkapacitet af vikarbureauer som let kunne træde ind på markedet grundet lave 

adgangsbarrierer. Branchen har derfor haft det hårdt og har været præget af manglende omsætning 

og konkurser. Dette har resulteret i at branchen nu består af få store vikarbureauer. 

Der er nu igen fremgang i beskæftigelsen hos bureauerne og dette skyldes primært et øget ønske fra 

virksomheder om fleksibilitet i virksomheden og risikoallokering. Vikarer er en perifer arbejdskraft, 

der øger den numeriske fleksibilitet. Der kan være mange grunde til at virksomheder benytter 

vikarer men de primære årsager er behovet for at tilpasse sig hurtigt og minimere omkostninger til 

rekruttering og administration 

Selv om dansk flexicurity sikrer fleksibilitet gennem lav afskedigelsesbeskyttelse har 

virksomhederne en øget efterspørgsel om fleksibilitet. 

Vikarbenyttelsen har gjort at vikarer er i risikogruppen for at blive marginaliseret på 

arbejdsmarkedet. Vikarer er dog i høj grad dækket af flexicurity begrebet da deres vilkår som 

udgangspunkt er de samme som en typisk fastansat kernemedarbejdere. Deres korte tilknytning til 

samme arbejdsplads kan gøre at de ikke opnår disse hvilket stiller dem mere usikkert på 

arbejdsmarkedet.  

Vikarer vil være at betegne som insidere på arbejdsmarkedet, og er mindre beskyttet på bekostning 

af en højere beskyttelse af kernearbejdskraften. 

Hvorvidt om dette er den rette allokering af ressourcer er svært at sige i forhold til at virksomheder 

selv kunne forudsige produktionen og tilpasse bemandingen. 
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7 Integreret del 
Megen arbejdsretlig lovgivning, der udspringer af EU-direktiver, søger at beskytte en svag part, dog 

har det ofte den betydning at det er tyngende for arbejdsgiver at benytte denne form for arbejdstager 

og får den modsatte effekt. Spørgsmålet er hvordan VL vil have indvirkning på branchen. 

Vikarers forhold er specielt, og hvis grundlaget ændres kan fordelene ved at anvende vikarer 

mindskes eller falde helt bort. 

I den økonomiske analyse så vi at virksomhederne benytter vikarer som buffer i forhold til udsving 

i arbejdsbyrden, men også for at spare på administrationsomkostningerne. Det kan være en fordel 

for virksomheder at have en andel af vikarer for at spare på fyringsomkostninger, og derved i 

teorien vil beskæftige flere. Man kan derved antage at øgede omkostninger forbundet ved VL kan 

have en negativ effekt på beskæftigelsen og benyttelsen af vikarer. Samtidig er vikararbejde en 

kompleks størrelse som på sigt kan blive marginaliseret. 

I den juridiske analyse af VL så vi at loven vil ændre vikarers retsstilling og give klarhed i 

trekantrelationen over hvilke forpligtelser der påhviler hvem. Det kan konkluderes at VL på det 

kollektive område ikke vil have en synderlig indflydelse. Dette skyldes at vikarer i høj grad er 

indskrevet i overenskomsterne og virksomheder, der har tiltrådt disse fraviger VL. 

En antagelse kunne være at overenskomstdækningsgraden må forventes at stige grundet VL. 

Vikarbranchen har gennem brancheforeninger forsøgt at afhjælpe problemer med brodne gennem 

godkendelsesordninger og etiske regelsæt, samt at medlemskab er betinget af indmeldelse i den 

respektive arbejdsgiverforeninger.153 Det ses at flere af de store bureauer, der formodes at have en 

væsentlig markedsandel154, allerede er overenskomstdækket.155 Udfordringen for bureauerne er at 

kommunikere ud til brugervirksomhederne at VL ikke vil ændre noget for deres anvendelse af 

vikarer. 

 

                                                
153 De findes to store brancheforeninger Vikarbureauernes Brancheforening(VB) og Vikarbranchen DI(VDI). VB er 
medlem hos DE og det er en betingelser at vikarbureauerne er medlem hos DE med et fuldt medlemskab. VDI har 
ligeledes et krav om at bureauet er medlem hos DI. 
154 Johnsen, 2007.  
155 Se bilag 1, for medlemsliste. 
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7.1 Omkostninger forbundet ved vikarloven 
VL vil alt andet lige ændre ved omkostningerne forbundet med brugen af vikarer. Det kan fx være 

øget administration, højere løn til vikarer, godtgørelse for manglende overholdelse af VL, 

omkostninger for brugervirksomheden ved dens forpligtelser. 

Både brugervirksomhed og bureauet kan have øgede omkostninger ved indførelsen af VL. I 

lovforslaget menes VL at have begrænset omkostninger for erhvervslivet. 

Dette skyldes bureauer må påregne øgede udgifter til vikarers løn og administration, da de skal 

bruge tid på at sætte sig ind i diverse overenskomster og andre bestemmelser, som kan være 

omfattet af ligebehandlingsprincippet. Disse vil kunne minimeres ved at fravige 

ligebehandlingsprincippet ved gældende kollektiv overenskomst, der omfatter vikararbejde. Ved at 

havde ladet sig forpligte af en overenskomst må det formodes at de har kendskab til denne og derfor 

ikke skal bekoste tid til at sætte sig ind i flere overenskomster end hvad de skulle før loven. 

I brugervirksomheder uden overenskomst, har vikaren krav på samme løn som de fastansatte, der 

udfører det samme arbejde. Da der ikke er nogen mindsteløn i Danmark, men denne er fastsat i 

overenskomsterne, vil VL ingen effekt have der og typisk ingen øgede omkostninger. 

Brugervirksomheden kan have øgede udgifter ved at skulle opfylde sine forpligtelser ved at lade 

vikarer have adgang til kollektive faciliteter. Disse kan pålægges vikarbureauet. 

Vikarer vil ved bureauers eller brugervirksomheders manglende overholdelse af VL kunne kræve 

en godtgørelse og pålagt en bøde. Dog må det formodes at de fleste aktører alt andet lige vil 

overholde loven, hvorfor omkostninger forbundet derved vil være minimale. 

Omkostninger forbundet ved VL afhænger alt andet lige om bureauer fraviger loven. 

 

7.1.1 Prisstigning for vikarer 

Vikarbureauerne peger selv på at eneste konkurrenceparameter for udbydelsen af vikarer er prisen. 

Denne pris må formodes at stige for nogle bureauer, da vikarer skal have samme løn som de 

fastansatte. 

Virksomhederne betaler som udgangspunkt allerede en højere timeløn for vikarer end for 

fastansatte og i og med vikaransættelsen er intakt vil prisstigningen, være en trussel for vikarerne. 

For nogle brugervirksomheder vil det have den betydning at det vil kunne betale sig at lave interne 

vikarordninger. Dog er interne vikarordninger en stor udfordring da det er vanskeligt at forudsige 

arbejdsbehovet og fastholde vikarer. Fordelen ved et bureau er at de har mange kunder og derfor i 

højere grad kan beskæftige vikaren. 
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Benyttelse af vikarer vil næppe stoppes ved VL da vikarer stadig har den klare fordel i at de som 

udgangspunkt kan opsiges dag til dag. 

 

7.1.2 VL og flexicurity 

VL vil gennem sin respekt for nuværende regulering af vikarer ikke ændre ved vikarer og 

fleksibiliteten i den danske model om flexicurity. Dette afhænger selvfølgelig af, hvordan de 

omkostninger der er forbundet ved loven vil fordele sig mellem bureauet og brugervirksomheden. 

Da brugen af vikarer er en aftale mellem to virksomheder kan de aftale, hvordan og på hvilke 

betingelser aftalen skal foregå. Alt andet lige vil flexicurity modellen være intakt. 

Tidligere undersøgelser af effekten af den øgede regulering, der udspringer af EU-direktiver, har 

vist at det kun i begrænset omfang har påvirket balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed på det 

det danske arbejdsmarkedet.156 

Loven kan få en mulig positiv effekt. Da vikarer vil opnå en større dækningsgrad af 

arbejdsmarkedsregulering og dette må medvirke til at vikarer i højere grad vil opnå samme 

rettigheder som fastansatte. Dermed er der mindre chance for segmentering af arbejdsmarkedet og 

vikarer blive outsidere. Vi så dog at vikarer i høj grad er indskrevet i overenskomster og dækket af 

disse. Med VL giver det incitament til arbejdsmarkedets parter at indskrive dem i overenskomster. 

dette styrker igen vikarer dækningsgrad og medvirke til mindre segmentering. 

Loven gør det ulovligt at hindre vikarer i at få fastansættelse og formindsker beskyttelsen af denne. 

Derved vil vikarer efter endt udsendelse nemmere kunne få fast beskæftigelse. 

Loven ændrer ikke ved at bureauet og brugervirksomheden kan have en aftale om omkostning til 

bureauet såfremt de vælger at fastansætte en vikar. Dette er en hindring i forhold til flexicurity, men 

aftalen kunne også indgås før loven, hvorfor forholdet ville være uændret. 

Dog skal man bemærke at der i forbindelse med overtrædelse af VL for brugervirksomheden og 

bureauet kan være omkostninger forbundet derved. Loven giver vikarer mere sikkerhed på det 

individuelle område, samt mulighed for godtgørelse, hvis bureauet eller brugervirksomheden ikke 

overholder loven. Disse omkostninger kan godt påvirke fleksibiliteten i modellen. I sidste ende kan 

det have den betydning at vikarer vælges fra og dermed kommer færre i beskæftigelse. 

Loven vil dog alt andet lige øge sikkerheden for vikarer på arbejdsmarkedet, samt sikre lige vilkår 

for næsten alle. Denne sikkerhed vil være med til at give en øget livskvalitet til vikarer.157 

                                                
156 Andersen og Mailand, 2005, s. 93. 
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Karenstiden er hindringen for vikarer til at opnå goder og dette er der ikke taget højde for i loven. 

Vikaren vil derfor stadig havde svært ved at opnå samme rettigheder som de fastansatte. 

Muligheden for at sammenlægge vikariater eller på anden måde lave ordninger så opnår ret til disse 

goder er manglende. 

Vikaransættelse er speciel og har derfor svært ved at være omfattet af de sikkerhedsformer, der 

findes på det danske arbejdsmarked. Det er derfor typisk ikke favorabelt at være vikar på lang sigt 

da der er stor usikkerhed i ens beskæftigelse. 

 

7.2 Efficiens  
Vedtagelsen af VL gør det interessant at se på samfundets påvirkning og om loven er efficient. 

Efficiensanalyse bruges til at fastslå om situationen før eller efter vedtagelsen af VL er at 

foretrække. Da VL har forskellige forpligtelser over for de forskellige aktører er der i 

efficiensanalysen taget udgangspunkt i ligebehandlingsprincippet jf. VL § 3, da det er den 

væsentligste bestemmelse. 

Ved efficiensanalyse benyttes to optimaliteter: Pareto og Kaldor-Hicks. 

Kaldor-Hicks optimalitet går ud på en velfærdsforøgelse ved at vinderne ”vinder” mere end 

taberens tab. Vinderen kan derved kompensere taberen for sit tab.158 Kaldor-Hicks optimalitet tager 

ikke hensyn til de fordelingsmæssige konsekvenser. 

Pareto-effeciens er gældende når en omfordeling af ressourcerne ikke kan foretages uden én vil 

være dårligere stillet end udgangspunktet.159 En pareto forbedring er derfor når mindst én får mere 

nytte og ingen får det værre. 

I forhold til at vurdere nytte er det ikke en fast størrelse og individets vurdering af nytte er derfor 

subjektiv. 

 

7.2.1 Efficiensanalyse 

Ud fra ovenstående må det forventes at der er omkostninger forbundet med 

ligebehandlingsprincippet for bureauerne. 

Dette kan vise sig ved prisstigninger for brugervirksomheder ved køb af vikarydelser. Derved vil 

brugervirksomheden få øget omkostninger dertil. Bureauerne kan også vælge selv at bære 
                                                                                                                                                            
157 LO, 2011. s. 8. 
158 Eide & Stavang. 2003, s. 22. 
159 Eide & Stavang. 2003, s. 22. 
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omkostninger da de ved at prisen er et konkurrenceparameter og ikke vil miste kunder. Alt andet 

lige er der et tab af nytte forbundet ved VL § 3, stk. 1. 

Vikarer har nytte af VL § 3, stk. 1, da de sikres ensartet vilkår, der må formodes enten at svare til 

det de fik før loven eller bedre. Specielt lønnen må forventes at stige da aflønningsbegrebet er 

blevet udvidet til at dække bonus og andre tillæg, der kan være efter overenskomster eller 

lokalaftale på brugervirksomheden. Ydermere vil vikarer få ret til sygeløn efter FUL som følge af 

VL § 3, stk. 1. Vikarens nytte af den formodet lønstigning afhænger af individets ressourcer, da jo 

flere ressourcer man har desto mindre værd vil den være. 

De bureauer, der fraviger ligebehandlingsprincippet allerede vil ikke have nogle omkostninger, da 

bureauet vil gøre som de hidtil har gjort. Samtidig vil den heller ikke have nogen nytte for vikaren 

og der er derfor hverken tale om en mindskning eller forøgelse af nytte. Dog kan man sige at 

vikaren har nytte af VL øvrige bestemmelser og derfor er bedre stillet, men dette ses der ikke på i 

denne analyse. 

De bureauer der vælger at fravige ligebehandlingsprincippet ved at tiltræde en overenskomst vil 

have et tab til at starte med. De vil dog på sigt mindske deres tab. Der er en formodning om at 

vikaren i denne situation vil opnå bedre vilkår end tidligere, hvorfor vikaren vil maksimere sin 

nytte. 

Bureauerne vil have nytte af at vikararbejde er reguleret gennem VL § 3, da det sikrer at 

konkurrencen på markedet sker på lige vilkår. 

Hvorvidt vikarens nytte er større end bureauets tab er svært at vurdere. Dog må vikaren opleve en 

forøget livskvalitet ved at føle sig ligebehandlet, hvilket også tilfører nytte. Det må dog formodes at 

i og med at størstedelen af markedet allerede fraviger ligebehandlingsprincippet og der hverken er 

tab eller forøget nytte forbundet ved denne situation, vil VL § 3 nytte være større end tabet. Da der 

er tab forbundet med VL § 3 kan situationen ikke være Pareto-optimal. VL § 3 er derfor Kaldor-

Hicks optimal da det vurderes at gevinsten er større end tabet og den samlede velfærdsgevinst øges. 
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7.3 Delkonklusion 
Omkostninger forbundet ved VL er minimale både for bureauerne og brugervirksomhederne. Vi ser 

samtidig at mange af bureauerne allerede er overenskomstdækket og fraviger VL. Markedet må 

derfor blive påvirket minimalt. For de bureauer der bliver påvirket af VL vil der være incitament til 

at tiltræde en overenskomst da det vil mindske deres omkostninger og give klarhed overfor 

kunderne. VL vil derfor medvirke til at vikarer i højere grad har samme vilkår som 

kernemedarbejdere og være insidere på arbejdsmarkedet. 

VL medfører visse udfordringer for branchen, som skal kommunikere ud til deres kunder at VL 

typisk ingen effekt og omkostninger vil have. VL kan dog have en negativ effekt på brugen af 

vikarer eller ændre brugen deraf.  

Branchen har selv forsøgt at afhjælpe problemerne med brodne kar via brancheforeninger, og loven 

må her forventes at have positiv effekt. 

Da VL ikke pålægger unødvendige omkostninger eller forpligtelser for parterne kan loven kun 

gavne. Samtidig kan vi ud fra vores efficiensanalyse konkludere at samfundet som udgangspunkt er 

bedre stillet med VL’s ligebehandlingsprincip da denne er Kaldor-Hicks optimal. Efficiensanalysen 

er ikke lavet på baggrund af VL som helhed, hvorfor lovens øvrige bestemmelser kan have en effekt 

på optimalitet.       
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Konklusion 
Det ses at arbejdsmarkedets parter i høj grad selv har kunnet tilpasse behovet for regulering af 

vikarers retsstilling. Brodne kar og det komplekse trepartsforhold har skabt usikkerhed om vikarens 

retsstilling. VL vil give gennemsigtigheden i bl.a. vikarers rettigheder, men vil kun få betydning for 

vikarer mht. væsentlige løn- og ansættelsesvilkår. 

I den juridiske analyse er hovedkonklusion at vikarers retsstilling vil ændres med VL. Dette gøres 

gennem den centrale bestemmelse i VL § 3 om ligebehandlingsprincippet. Loven sikrer at vikarer 

under deres udsendelse får samme vilkår ang. løn, arbejdstidslængde, overarbejde, pauser, 

hvileperioder, natarbejde og ferie/helligdage som de fastansatte, de arbejder sammen med har. 

Ligebehandlingsprincippet kan fraviges, hvis vikaren er dækket af en gældende overenskomst, som 

regulerer vikarens arbejde. Dette betyder i praksis, at da vikararbejde i høj grad er indskrevet i 

overenskomsterne vil loven have lille effekt på det kollektive område. VL vil være en retskilde som 

vikarer kan støtte ret på, og specielt havde indvirkning på vikarers individuelle retsstilling. 

Vikarers retsstilling har været kompleks, både på det individuelle og kollektive område, selvom 

retspraksis har anerkendt at de har kunnet anses for lønmodtagere i forhold til FL og ABL, men 

ikke i forhold til FUL. 

På det kollektive område har flere faglige voldgifte indikeret noget forskelligt. Ud fra kendelserne 

kan det udledes at der lægges vægt på parternes aftalegrundlag, overenskomstens omgåelsesrisiko 

og bureauets overenskomstmæssig stilling. Uklarheden på det kollektive område vil forsvinde med 

ligebehandlingsprincippet og fravigelsesmuligheden. 

Brugervirksomheden pålægges en række forpligtelser overfor vikarer og bureauet anerkendes som 

vikarens arbejdsgiver. Bureau og brugervirksomheden kan blive pålagt en bøde ved manglende 

overholdelse og vikarer kan få tilkendt en godtgørelse. 

VL vil således kun have konsekvens for de vikarbureauer, som ikke har tiltrådt en overenskomst og 

for de vikarer, som bureauet ikke har dækket af en overenskomst. 

 

I den økonomiske analyse er hovedkonklusionen at virksomheder benytter vikarer for at geare 

virksomhedens numeriske fleksibilitet. 

Vikarbranchen har udviklet sig meget siden dens liberalisering. Op gennem 00’erne kunne 

bureauerne skaffe den manglende kvalificerede arbejdskraft, mens de nu tilfører virksomhederne 

den ønskede fleksibilitet. Lave adgangsbarrierer, konjunkturfølsomhed og skærpet konkurrence 
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kendetegner branchen. Dette har gjort at levetiden i branchen er lav og branchen består i dag 

primært af få store aktører. 

Den danske model om flexicurity er kendetegnet ved høj jobmobilitet, lav afskedigelsesbeskyttelse 

og en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Flexicurity modellen giver virksomhederne fleksibilitet, der kan 

optimere deres drift, men det ses at virksomhederne har incitament til at bruge vikarer. 

Virksomheder bruger vikarer som periferiarbejdskraft  til at øge den numerisk fleksibilitet, undgå 

administrationen af ansættelser, konjunkturforhold, rekruttering, omgåelse af overenskomster og 

konkurrencepres. Da ansættelsesforholdet ikke består mellem vikar og virksomhed, sker der en 

risikoallokering da de  ikke længere vil være omfattet af de beskyttelsesregler og øvrige rettigheder, 

som der følger med et normalt ansættelsesforhold. 

Dette er til trods for at vikarer som udgangspunkt er dyre i ”timen” end en fastansat. 

Brugen af vikarer kan medfører at arbejdsmarkedet bliver segmenteret, og at vikarer bliver 

marginaliseret. Det ses i analysen at vikarer i høj grad har samme vilkår som fastansatte 

kernemedarbejdere. Karenstiden og de korte vikariater, gør det svært for vikarerne opnå samme 

rettigheder. Vikarer er en gruppe i bevægelse og må anses som insidere og omfattet af flexicurity. 

 

I den integrerede analyse er konklusionen at ligebehandlingsprincippet er samfundsefficient da den 

samlede gevinst stiger.  

Der er behov for VL, da der er risiko for at vikarer bliver marginaliseret. VL har lave omkostninger 

og øger samtidig ligebehandling og beskyttelse af vikarer, hvilket alt andet lige vil gavne 

samfundet.  
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Perspektivering 
Vikarers ansættelse har været kompleks og er det stadig, da VL ikke gør op med nogle af de 

problematikker, der findes i denne ansættelsesform. Den retter ikke op på den forskelsbehandling, 

der opstår ved at vikarer ikke opfylder karenstider i overenskomster. Loven foreskriver ingen 

forpligtelser for brugervirksomheder efter endt udsendelse. Derfor skal vikarer ved fastansættelse 

på burgervirksomheden på ny genoptjene anciennitet. 

Specielt efteruddannelse af vikarer er manglende og direktivet åbnede mulighed for dette jf. art. 6, 

stk. 5, men dette er valgt ikke implementeret. Dette kan skyldes at videreuddannelse i høj grad 

synes at være godt implementeret på det danske arbejdsmarked generelt. Dog bliver de fleste 

medarbejdere efteruddannet som et led i deres ansættelse, hvor enten en kollektiv overenskomst 

giver adgang dertil, eller arbejdsgiveren betaler da det også er i dennes interesse. 

VL retter ikke op på udfordringerne med løndumping, da der i visse brancher ikke er særlig stor 

overenskomstdækning. 3F har tidligere udtalt at de helst ikke så en regulering af atypiske 

ansættelser i form af lovgivning, da de mener de sagtens kan klare problemerne selv. Deres 

egentlige problem var, at når de havde etableret overenskomst med en virksomhed så var denne 

virksomhed lukket dagen efter og en ny var startet af en slægtning. Dette er en kendt metode til at 

omgå overenskomster.160 

Manglende gennemsigtighed i aftaler mellem bureauet og brugervirksomheden. Hvis vikarer 

ansættes af brugervirksomheden, da kan bureauet få deres omkostninger til bl.a. rekruttering 

dækket. Problemet er at vikarer ikke har ret til at få oplyst om der er indgået en sådan aftale eller se 

aftalen og beløbets størrelse. Vikarer som er berørt af sådan en aftale har ikke mulighed for at se 

virkningen af denne aftale eller om den er urimelig. Derfor kunne en løsning på problemet være at 

vikaren efter anmodning kunne få oplyst om der var indgået en sådan aftale og hvor stort beløbet 

var. Der verserer lige nu en sag i arbejdsretten ang. disse klausuler og om de strider mod 

hovedaftalens § 9, stk. 2. Sagen kan meget vel bringe klarhed om problemet med jobklausuler og 

vikarer. Det vil dog umiddelbart kun være en løsning, som gælder på det kollektive område.

                                                
160 Bræmer, 2011. 
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