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RESUMEN 

La crisis en España y Dinamarca – un análisis comparativo de las diferencias 

estructurales en el mercado laboral y el mercado de la vivienda 

El 15 de septiembre de 2008 será una fecha que pasará a la historia. La historia de más de 150 años del 

banco de inversión americano Lehman Brothers tuvo un final brusco hace cerca de cuatro años. Lehman 

Brothers se convirtió en el primero de los grandes bancos que quebraron, se convertio en lo que hoy 

conocemos como la crisis financiera. Lehman Brothers había prestado dinero a los especuladores 

inmobiliarios que, debido a la caída de precios de la vivienda, no podían pagar sus deudas. La quiebra de 

Lehman Brothers envió olas de choque a todo el mundo financiero y empujaron a los problemas financieros 

en todo el mundo. Otros bancos han seguido el camino de Lehman Brothers y han quebrado. Las quiebras 

fueron provocadas por una pérdida masiva de las hipotecas subprime y la caída del precios de la vivienda. 

Antes de la quiebra de Lehman Brothers había pasado más de una década de euforia económica y mercados 

de viviendas florecientes. Los precios aumentados de la vivienda hicieron que la gente se hipotecara y 

gastara el dinero en viviendas. Algunos para especular, o para asegurar la economía de sus descendientes, y 

otros para mostrar su prosperidad al mundo. Como tantas veces antes en la historia, la euforia tuvo un 

abrupto final en 2008. Los bosques de los nuevos edificios fueron sustituidos por bosques de carteles con 

las palabras "Se vende". Después la crisis financiera se ha convertido en una crisis económica. La crisis ha 

tenido un impacto importante en todo el mundo, pero los países del sur de Europa han sido más afectados 

que los países del norte de Europa. Esto me ha soprendido y me ha llevado a mi hipótesis principal: 

¿Qué diferencias estructurales existen entre España y Dinamarca que han determinado que la crisis haya 

tenido un impacto más brusco en España que en Dinamarca? 

Para contestar a mi problemática he analizado dos temas principales: El mercado laboral (Capitulo 2) y el 

mercado de la vivienda (Capitulo 3). El primer capítulo tiene las siguientes secciones: una descripción de los 

diferentes problemas estructurales de los dos países (sección 2.1). Después un análisis de la evolución del 

paro (sección 2.2). Luego una investigación del sistema de los convenios colectivos (sección 2.3). En la 

siguiente sección (sección 2.4) he investigado la alta cantidad de contratos determinados en España y la 

flexiguridad en Dinamarca. Finalmente he hecho un análisis de los dos tipos de modelos de bienestar 

(Sección 2.5): El católico (en España) y el socialdemócratico (en Dinamarca). 
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Respecto al mercado de la vivienda he analizado las siguientes secciones: Primero un repaso de la evolución 

histórica de los últimos años en el mercado de la vivienda español y danés, respectivamente (Sección 3.1). 

Segundo un estudio de los tipos de viviendas, la mentalidad de los ciudadanos y el papel de los políticos en 

la distribución de tipos de viviendas (Sección 3.2). Y por último he descrito el proceso de las ejecuciones 

hipotecarias y su impacto en el mercado de la vivienda en los dos países (Sección 3.3). 

Mi análisis y comparación de los mercados de trabajo y los mercados de la vivienda en España y Dinamarca, 

respectivamente, han demostrado que existen varias diferencias estructurales significativas entre los dos 

países. Respecto al mercado laboral hay diferencias por ejemplo en el sistema de los convenios colectivos. El 

sistema de convenios colectivos español tiene hasta cuatro niveles de convenios colectivos. En Dinamarca el 

nivel nacional es el único. Los muchos niveles de los convenios colectivos en España significa que es muy 

difícil adaptar los salarios, las condiciones del empleo etcétera, lo cual significa que las condiciones no están 

adaptados para el desarrollo, sino que están congeladas. 

Otra diferencia estructural se basa en la diferencia de la importancia del mercado de la vivienda para la 

economía de los dos países. En los últimos años la economía española ha estado centrada en la vivienda, 

mucho más que en Dinamarca. Cuando un país elige centrarse principalmente en un sector, la economía del 

país está particularmente vulnerable si la tendencia positiva se cambia. El enfoque de España en la vivienda 

como el motor de la economía ha hecho, como mi análisis ha demostrado, que la crisis haya golpeado 

especialmente más fuerte a España que a Dinamarca. 

Las diferencias estructurales entre España y Dinamarca han contribuido a reforzar el impacto de la crisis en 

España. Si España quiere salir de la crisis, será necesario cambiar de manera significativa estas diferencias 

estructurales. España tiene una tarea muy dura ahora y en el futuro, si se quiere abordar el alto desempleo 

y los principales problemas económicos. 
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1.0. INDLEDNING 

1.1. Problemstilling 

15. september 2008 vil være en dato som går over i historien. Det var på denne dag for lidt over fire år siden 

at den amerikanske investeringsbank1 Lehman Brothers’ mere end 150 år lange historie fik en brat ende. 

Lehman Brothers blev dermed den første af USA’s store banker som måtte bukke under for det vi i dag 

kender som finanskrisen (Jensen, 2009). Lehman Brothers havde udlånt penge til boligspekulanter, som pga. 

de faldende boligpriser ikke kunne betale deres gæld tilbage. Lehman Brothers’ konkurs sendte chokbølger 

igennem hele den finansielle verden og satte for alvor skub i de verdensomspændende finansielle 

problemer. Lehman Brothers’ konkurs betragtes som den største konkurs nogensinde i verdenshistorien 

(Ibid.). Andre banker måtte siden følge i sporene på Lehman Brothers og bukke under. Bankernes konkurs 

blev bl.a. udløst af massive tab på subprime-lån2 og faldende boligpriser (De økonomiske råd, 2012, s. 156). 

 

Forud for Lehman Brothers’ konkurs var gået et helt årti med økonomisk eufori og blomstrende 

boligmarkeder. De stigende boligpriser fik folk til at belåne sig og bruge pengene på boliger, nogle for at 

bruge boligen som spekulation, nogle for at sikre økonomien for deres efterkommere og nogle for at vise sig 

frem for omverdenen. Som så mange gange tidligere i historien fik euforien dog en brat afslutning i 2008. 

Skovene af nybyggerier er nu erstattet af skove af skilte med ordene ”Se vende” – Til salg. Specielt i landene 

i Sydeuropa, som f.eks. Spanien, har finanskrisen haft en stor effekt.  

 

Endvidere har udbruddet af finanskrisen betydet at mange virksomheder har måttet følge i sporene på 

Lehman Brothers og derfor har måttet dreje nøglen om og erklære sig konkurs, med en stor arbejdsløshed 

for virksomhedernes medarbejdere til følge. Selvfølgelig har finanskrisen, der siden er blevet til en 

økonomisk krise, også haft en indvirkning på landene i Nordeuropa. Men hvis man ser på forskellige 

økonomiske nøgletal, vil man se at indvirkningen ikke har været lige så voldsom. 

 

Hvis Spanien tages som et eksempel på et sydeuropæisk land, og Danmark som et eksempel på et 

nordeuropæisk land, kan man se at Spaniens gennemsnitlige vækst i BNP i årene 2002-2007 var på 3,3 % pr. 

                                                 
1
 En investeringsbank er, i modsætning til en almindelig bank, en bank som ikke betjener private kunder, men yder bl.a. 

finansiel rådgivning og lån til større firmaer ved at udstede og sælge værdipapirer (Banktorvet.dk, uden årstal). 
2
 Subprime er en betegnelse for et lån med sikkerhed i boligen, der udstedes til en mindre kreditværdig person. Man 

skelner imellem tre former for lån: prime (de bedste), near prime (de næstbedste) og subprime (de dårligste). 
Subprime lån ydes til boligejere med mindre god økonomi (Møbjerg 2008) 
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år (EU-Oplysningen, 2012). Dette ændrede sig i 2008 til en årlig vækst på 0,9 % (Ibid.). I 2009 var BNP faldet 

yderligere til -3,7 %. I årene 2002-2007 havde den danske BNP en gennemsnitlig årlig vækst på 1,8 % (EU-

Oplysningen, 2012). I 2008 havde Danmark en årlig vækst i BNP på -0,8 %. Dette blev yderligere forværret i 

2009 hvor væksten var faldet til -5,8 % (Ibid.). 

  

Også hvad angår arbejdsløshed kan man tydeligt se Krisens3 effekt. I årene 2000-2004 havde Spanien en 

gennemsnitlig arbejdsløshedsprocent på ca. 11 %. Fra 2005 til 2007 faldt den spanske arbejdsløshed til ca. 8 

% 4 (Eurostat, 2012). Sidenhen er Spaniens arbejdsløshed steget støt og var i oktober 2012 over 25 % (Ibid.). 

For Danmark gentager udviklingen sig. Fra 2000 til 2008 lå Danmarks arbejdsløshedsprocent på ca. 4 %. I 

2009 og 2010 steg den danske arbejdsløshedsprocent til ca. 7,5 % (Ibid.). I oktober 2012 var den danske 

arbejdsløshed 6,3 %. 

 

Krisens forskellige indflydelse på de to lande er en nærmere analyse værd, og dette har ledt frem til 

følgende problemformulering og hypotese: 

1.2. Problemformulering og hypotese 

1.2.1. Problemformulering 

Hvilke strukturelle forskelle har været bestemmende for at Krisen har meget større indvirkning i Spanien end 

i Danmark? 

 

Underspørgsmål: 

 Hvilke strukturelle forskelle5 på henholdsvis det spanske og danske arbejdsmarked har betydning for 

den uensartede virkning? 

 Hvorledes har boligmarkedet6 og fordelingen af boligtyper i Spanien og Danmark haft betydning for 

Krisens forskellige påvirkning? 

                                                 
3
 For nærmere definition af begrebet ”Krisen” se afsnit ”1.3.1. Økonomisk krise og finanskrise”. 

4
 Ifølge tidligere premiereminister Zapatero var arbejdsløsheden den laveste nogensinde i Spanien (Reuters, 2008). 

5
 Med strukturelle forskelle mener jeg de forskelle der findes i den ”indre” opbygning i de to landes systemer. Dvs. 

forskelle som har været en del af de to lande før Krisen brød ud, og som derfor ikke er opstået som følge af Krisens 
udvikling. Forskelle som ligger dybt i de to landes samfundsstrukturer. 
6
 De seneste års rivende udvikling har fundet sted i stort set hele byggesektoren, men da udviklingen først og fremmest 

er sket på boligmarkedet, vil mit fokus primært være på dette. 
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1.2.2. Hypotese 

De væsentlige strukturelle forskelle på henholdsvis arbejdsmarkedet og boligmarkedet i Spanien og 

Danmark har været medvirkende til at Krisen har påvirket bl.a. arbejdsløsheden i langt højere grad i Spanien 

end i Danmark. Specielt den høje andel af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter og den høje andel af 

ejerboliger på det spanske boligmarked har været medvirkende til Krisens hårdere indvirkning i Spanien. 

1.3. Teori og metode 

1.3.1. Økonomisk krise og finanskrise 

1.3.1.1. Udtrykket ”krise” 

Medierne taler dagligt om "krisen". Undertiden bliver det præciseret at det drejer sig om "den økonomiske 

krise", andre gange går årsager og virkning i ét, og udtrykket "krisen" kan rumme svære arbejdsmarkeds- 

miljømæssige, politiske, energimæssige eller kulturelle problemer. "Krise" er et af de udtryk som er meget 

brugt, og som er med til at skabe dramatik i den offentlige debat. Også fodboldklubben OB og landet Norge 

har været i krise, uden at det havde økonomiske årsager. Udtrykket peger på alvorlige problemer i 

væsentligt omfang og af betydelig varighed, og hvor en løsning - "en vej ud af krisen" - ikke ligger lige for. 

1.3.1.2. Definition af økonomisk krise og finanskrise7 

Det kan være svært at finde en entydig definition på henholdsvis en finanskrise og en økonomisk krise, der 

er dog flere eksperter der har givet deres bud på hvad de forstår ved de to begreber. 

 

Den Internationale Monetære Fond, IMF, mener at en finanskrise opstår, når:”… sudden loss of confidence 

in the currency or banking system, prompted by such developments as a sudden correction in asset prices, or 

by disruption to credit or external financing flows that expose underlying economic and financial 

weaknesses” (IMF, 1998, s. 75). Dvs. at hvis der kommer en uro på de finansielle markeder, kan der opstå en 

finanskrise. Sådan en uro er f.eks. de faldende renter i forlængelse af de faldende boligpriser, som siden 

førte til bl.a. Lehman Brothers’ konkurs. Endvidere skriver IMF at en finansiel krise kan påvirke et lands 

økonomi i en sådan grad at den vil udvikle sig til en økonomisk krise (IMF, 1998, s. 76). 

                                                 
7
 Det er klart at der findes mange flere definitioner af både en finanskrise og en økonomisk krise end de tre 

definitioner jeg har udvalgt. Min research har dog vist at de tre udvalgte eksperters definitioner er repræsentative 
synspunkter ift. andre definitioner af de to begreber. Derudover er de tre udvalgte definitioner også valgt for at få to 
velansete eksperters - fra de lande som denne kandidatafhandling handler om, Danmark og Spanien - holdning til 
ordet ”krise”. Becerra og Whitta-Jacobsens definitioner er så yderligere suppleret med en supranational aktør, IMF. 
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De økonomiske, såvel som de finansielle, kriser har inden for de seneste årtier ændret karakter (IMF, 1998, 

s. 74). Dette grunder sig bl.a. i den øgede økonomiske integration, f.eks. ved hjælp af EU’s indre marked. De 

økonomiske og finansielle kriser, som er opstået i nyere tid, er derudover også indtruffet hyppigere, 

sammenlignet med de kriser, som har fundet sted for længere tid siden. 

 

Finansielle eller økonomiske kriser kan opstå ved at tilliden til enten banksektoren eller valutakurserne 

falder, at der sker pludselige udsving i økonomien, eller visse forskellige strukturelle stivheder bliver udstillet 

(IMF, 1998, s. 75). Hvis en krise bryder ud, kan det medføre at priserne falder, arbejdsløsheden stiger m.v. 

Man kan derfor anse kriser for at være en følgevirkning af økonomiske eller finansielle forstyrrelser. 

Udbruddet af en krise er endvidere medvirkende til at teste det pågældende lands finansielle systems 

sårbarhed eller styrke (Ibid.). Det er dog vigtigt at bemærke at økonomiske eller finansielle forstyrrelser ikke 

nødvendigvis udløser en krise. 

 

Professor i økonomisk struktur Santiago Niño Becerra sætter i sin bog ”El crash del 2010” lighedstegn 

imellem en finanskrise og en økonomisk krise. Ifølge Becerra er der tale om en økonomisk krise når”… cada 

vez mayor desempleo, creciente número de compañías que suspenden su actividad, entidades financieras 

con problemas, volatibilidad bursátil en aumento, incertidumbre, descontento, poder adquisitivo a la baja, 

práctica imposibilidad de obtener un crédito financiero, precios que suben más de lo que usted percibe que 

suben sus ingresos ...” (Becerra, 2009, s. 20). I forhold til denne beskrivelse, er det tydeligt at vi på 

nuværende tidspunkt befinder os i en økonomisk krise. 

 

Becerra udlægger Krisen fra en marxistisk tankegang og mener at den nuværende krise er en strukturel 

krise. Becerra mener at udbruddet af Krisen fra 2007 og frem var en logisk følge af det kapitalistiske systems 

udvikling, og at Krisen dermed var umulig at undgå. De seneste mange års udvikling af det kapitalistiske 

system gjorde, ifølge Becerra, at det blot var et spørgsmål om tid før en ny krise ville bryde ud. Dette skete 

så i 2007 (Becerra, 2009, s. 41). Systemet vil hele tiden øge sin produktivitet, udbuddet vokser, men der kan 

ikke afsættes en ubegrænset mængde varer “En otras palabras: el capitalismo exige una expansion 

constante, que, obviamente, no es posible.” (Becerra, 2009, s. 144). Becerra mener altså at markedet var 

mættet af boligmængden, og boligpriserne kunne ikke blive ved med at stige, men måtte derimod falde 

drastisk. 

 

Den nuværende krise, som begyndte i 2008, kan bedst sammenlignes med krisen der fulgte efter 

børskrakket i 1929, og depressionen i trediverne. Hvad angår den nuværende krise kunne en 
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overproduktion af bl.a. boliger ikke fortsat afsættes,  …mientras que su capacidad productiva no cesaba de 

aumentar, la capacidad de consumo tendía al estancamiento.” (Becerra, 2009, s. 56). Det er ifølge Becerra 

kombinationen af de to værste aspekter for et lands økonomi: ”la sobreproducción y el subconsumo” 

(Becerra, 2009, s. 126). Dvs. at et land producerer mere end dets indbyggere kan forbruge. 

 

Forbundet med dette var, naturligt nok, øget lånoptagelse, en øget efterspørgsel fra virksomheder og 

private efter kreditter, som umiddelbart lettede det økonomiske pres, men som – ikke mindst i Spanien – 

gjorde faldet så meget større, når lånene ikke kunne indfries (Becerra, 2009, s. 95ff). 

 

Hans-Jørgen Whitta-Jacobsen8 mener at en finanskrise er et noget upræcist begreb. Ifølge Whitta-Jacobsen 

er der tale om en finanskrise hvis:” Tilliden til de forskellige (finansielle) institutioner bryder ned, dermed 

hæmmes kapitalformidlingen. Pengene skal fra dem med overskud videre til dem, der vil investere, og bryder 

det sammen, så har man (en) finanskrise” (Hoffmann, 2008). Hermed lægger Whitta-Jacobsen sig op af 

IMF’s krisedefinition. Endvidere mener Whitta-Jacobsen at der er tale om en økonomisk krise når ”Væksten 

ophører eller bliver negativ, og ledigheden stiger” (Hoffmann, 2008). Whitta-Jacobsen påpeger desuden at 

en finanskrise er bekymrende fordi den påvirker hele samfundet og siden kan føre til en økonomisk krise. 

Finanskrise og økonomisk krise hænger derfor ofte sammen. 

 

Whitta-Jacobsen taler om at tilliden til de forskellige finansielle institutioner bryder ned. Efter Krisen brød 

ud i sidste halvdel af 2008, så man at tilliden fra forbrugerne såvel som erhvervslivet faldt (De økonomiske 

råd, 2012, s. 167). De faldende boligpriser, aktiekurser m.m. fik forbrugerne til at miste tiltroen specielt til 

landets politikere og finanssektoren. Man kan sige at det der startede som en krise i den finansielle sektor, 

ledte til en ”tillidskrise” blandt specielt de europæiske befolkninger (De økonomiske råd, 2012, s. 146). 

Dette kom til udtryk via oprettelsen af bl.a. 15-M-bevægelsen i Spanien9. Selvom tilliden fra erhvervslivet 

også faldt efter Krisens udbrud, var erhvervslivets mistro ikke lige så udtalt som forbrugernes mangelfulde 

tillid. Den faldende tillid fra borgerne var altså ikke en årsag til Krisens udbrud, men et forstærkende 

efterspil, som fik Krisens effekt til at blive endnu mere voldsom. 

 

Selvom de tre krise-definitioner bygger på forskellige politiske grundlag, har de alligevel visse fællestræk. 

Flere faktorer må spille ind før man kan tale om en finanskrise såvel som en økonomisk krise. Udbruddet af 

                                                 
8
 Medlem af Det Økonomiske Råd samt professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet 

9
15-M-Bevægelsen eller Real Democracia Ya demonstrerer ikke kun imod de spanske magthavere, men også imod hele 

det politiske system i Spanien, som de mener er blevet for bipolært, og dermed kun består af PSOE og PP (Democracia 
Real Ya, uden årstal). 
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den nuværende krise i 2008 bevirkede bl.a. at forbruger- og erhvervstilliden faldt, arbejdsløsheden steg og 

boligpriserne og renterne begyndte at falde, hvilket fik Krisens virkning til at forstærkes yderligere. Dette 

påvirkede så virksomhederne der enten måtte fyre en masse medarbejdere eller i værste fald erklæres 

konkurs. 

 

Ift. ovennævnte definitioner mener jeg derfor at Krisen brød ud som følge af en uro på de finansielle 

markeder som nu har bredt sig til at omfatte nærmest alle sektorer og markeder. Det følger endvidere af 

denne definition, at der på nuværende tidspunkt er lighedstegn imellem en finanskrise og en økonomisk 

krise, bl.a. fordi Krisen har bredt sig til hele samfundsøkonomien, og derfor ikke kun har ramt 

finanssektoren. Jeg vil derfor definere en krise som et vendepunkt i den økonomiske fremgang, som 

medfører at renterne falder og arbejdsløsheden stiger. Jeg vil dog mene at vendepunktet skal være af 

længere varighed, f.eks. nogle år, før man kan tale om en egentlig krise. 

 

Ift. min definition i foregående afsnit vil jeg primært bruge begrebet ”Krisen”, når den nuværende finansielle 

og økonomiske krise bliver omtalt, fordi jeg som sagt mener at de er sammenfaldende. Nogle gange kan det 

dog være nødvendigt at skelne imellem de to begreber. I disse tilfælde vil det derfor være nødvendigt i 

konteksten enten at bruge ”finanskrise” eller ”økonomisk krise”. 

1.3.2. Komparativ analyse af systemer 

1.3.2.1. Komparativ analyse af systemer ift. denne afhandling 

Metoden for denne afhandling vil tage afsæt i Ole Landos beskrivelse af sammenligning af systemer10. Jeg 

vil, i modsætning til Lando, ikke udelukkende beskæftige mig med jura, men også undersøge den historiske 

udvikling, økonomiske nøgletal, kulturelle forskelle med mere. Jeg vil mene, ligesom Ole Lando, at et lands 

jura, kultur, historie og samfundsforhold er indbyrdes afhængige (Lando, 2006, s. 13, 198). Desuden vil jeg 

beskæftige mig med strukturelle juridiske forhold som f.eks. overenskomster og ansættelseskontrakter og 

med jura i forbindelse med boligkøb m.v. Dermed mener jeg at Landos metode vil være fuldt ud anvendelig 

på de emner som denne afhandling vil beskæftige sig med. Endvidere finder jeg at Landos metode kan 

anvendes på forskellige samfundsmæssige problemstillinger da metoden ikke udelukkende er brugbar på 

juridiske spørgsmål og emner. Man kan sige at jeg tager udgangspunkt i Landos model, men udvider den til 

dels at omfatte juridiske forhold i bred forstand og dels andre relevante samfundsmæssige forhold. 

                                                 
10

 I sin bog ”Kort indføring i komparativ ret” beskriver og sammenligner Ole Lando forskellige landes retssystemer. 
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1.3.2.2. Beskrivelse af Landos grundideer 

Ifølge Ole Lando kan man, når man skal sammenligne to retssystemer, eller blot systemer11, gøre det enten 

ved at kigge på systemets opbygning eller ved at undersøge enkeltproblemer ved de pågældende systemer 

(Lando, 2006, s. 169). Lando skelner derved imellem det han kalder ”makrosammenligning”, eller ”den 

generelle sammenligning”, og ”mikrosammenligning”, eller ”den specielle sammenligning”. Hvis man vælger 

at undersøge det pågældende system udfra makrosammenligningen, vil man undersøge systemet i sin 

helhed. Hvis man derimod vælger at bygge sin analyse på mikrosammenligningen, vil man undersøge 

enkelte dele af det pågældende system. Selvom begge sammenligningsmetoder kan virke specifikke når de 

skal tages i brug, er det dog vigtigt at påpege at grænsen imellem dem er flydende (Lando, 2006, s. 169). 

Det samme emne kan fremstilles både i en makro- og mikrosammenligning. 

 

I min afhandling vil jeg bl.a. se på hvilke generelle forskelle der er på arbejdsmarkedet og boligsektoren i 

Spanien og Danmark. Jeg vil beskrive kontraktformer og arbejdsmarkedets fleksibilitet eller stivhed. Jeg vil 

gå i dybden med de strukturelle forskelle imellem boligsektorerne i de to lande. Jeg vil som følge deraf 

anvende en blanding af de to sammenligningsmetoder. 

 

Når man, ifølge Ole Lando, sammenligner to lande, kan man gøre det enten ud fra länderberichtmetoden 

eller den analytiske metode (Lando, 2006, s. 188). Hvis man sammenligner ud fra länderberichtmetoden, 

beskriver man først forholdene i det ene land, dernæst forholdene i det andet land og til sidst 

sammenligner man de to lande. Hvis man derimod vælger at sammenligne ud fra den analytiske metode vil 

man gøre rede for de to landes ”holdning” til hvert spørgsmål inden for emnet og løbende tage stilling til 

forskelle og ligheder. Länderberichtmetoden er særligt egnet til at sammenligne systemer der er vidt 

forskellige, hvorimod den analytiske metode primært anvendes på systemer som er beslægtede (Lando, 

2006, s. 189). 

 

Selvom der er visse forskelle imellem Spanien og Danmark, f.eks. hvad angår størrelse, indbyggertal og 

historisk baggrund, mener jeg at de to lande er at betragte som moderne velfærdssamfund i EU, og derfor 

sammenlignelige. Jeg vil løbende sammenligne forskellene imellem de to lande, og har derfor valgt at bruge 

den analytiske metode til min sammenligning. 

 

                                                 
11

 Lando giver ikke nogen egentlig definition på hvad han forstår ved et ”system”. Jeg har derfor valgt at gå ud fra den 
følgende definition i min analyse ”en sammenhængende helhed i hvilket de enkelte dele er indbyrdes relaterede og 
fungerer efter bestemte principper” (Høvring, 1996b, s. 1180). 
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Til sidst skelner Lando imellem to forskellige fremstillingsformer når man skal sammenligne systemer 

(Lando, 2006, s. 189). Man kan enten vælge at gøre det ved den dynamiske fremstilling, hvor man beskriver 

udviklingen igennem tiden, eller ud fra den statiske fremstilling, hvor man ser på systemets ”tilstand” på et 

givent tidspunkt. Det kan f.eks. være hvordan systemet ser ud i dag. 

 

I denne afhandling vil jeg anvende både den dynamiske fremstilling og den statiske fremstilling. Den 

dynamiske fremstilling vil bl.a. blive anvendt når jeg undersøger boligsektorens udvikling i de to lande. Den 

statiske fremstilling vil anvendes f.eks. når jeg beskriver de to landes velfærdsmodeller. I dette afsnit vil jeg 

ikke foretage en historisk beskrivelse af hvordan de to landes velfærdsmodeller har udviklet sig, men blot 

beskrive en række grundtræk ved dem. 

1.3.2.3. Brugen af Landos metode 

I sin bog ”Kort indføring i komparativ ret” bruger Ole Lando den samme fremgangsmåde hver gang han skal 

beskrive et lands retssystem. Lando starter med en generel beskrivelse af det pågældende lands retssystem. 

Denne generelle beskrivelse kan f.eks. være den historiske udvikling inden for det pågældende retssystem 

eller opbygningen af det pågældende retssystem. Efter at Lando har gjort dette, uddyber han nogle 

nærmere definerede emner inden for retssystemet. Det drejer sig først og fremmest om familieretten og 

formueretten (Lando, 2006, s. 15ff). 

 

F.eks. starter Lando med en makrobeskrivelse af Frankrig. Efter at have beskrevet det franske retssystem i 

generelle termer, skifter han så over til at foretage en mikrobeskrivelse og ser nærmere på formue- og 

familieretten. 

 

Jeg vil benytte mig af den samme metode som Lando i denne afhandling. Jeg vil starte hvert kapitel med at 

se på nogle generelle forskelle imellem de to lande, Danmark og Spanien. F.eks. i kapitlet om Spaniens og 

Danmarks arbejdsmarked vil jeg starte med at se generelt på Krisens påvirkning ved at sammenligne 

forskellige data om arbejdsløshed fra de to lande. Efter at have gjort dette, vil jeg gå i dybden med nogle 

nærmere definerede emner. I kapitlet om arbejdsmarkedet vil jeg gå i dybden med følgende emner 1) 

overenskomster 2) ansættelseskontrakter/flexicurity og 3) velfærdsmodeller12. Jeg vil altså, ligesom Lando, 

starte med en makrosammenligning og slutte med en mikrosammenligning. 

 

                                                 
12

 Se begrundelse for valg af disse emner i kapitel “2.0. Arbejdsmarkedet”. 
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1.4. Materiale og empiri 

Beskrivelserne af arbejdsmarkederne og boligmarkederne samt sammenligningerne af dem er baseret på en 

række danske, spanske og engelske tekster. Teksterne skal belyse min problemformulering, samt danne 

grundlag for min viden om emnet. Teksterne omfatter bøger, love, overenskomster, rapporter og forskelligt 

materiale fundet på internettet. Materialet kommer fra flere forskellige typer af kilder. Eksempler på tekster 

er fagblade, dagblade, analyser og rapporter m.v. Teksterne er derfor en blanding af journalisters og 

eksperters mening om de pågældende emner. 

 

Udover teksterne vil min afhandling endvidere gøre brug af forskelligt statistisk materiale. Det statistiske 

materiale kommer fra Danmarks Statistik (DST), Instituto Nacional de Estadística (INE) og Eurostat. Brugen 

af forskellige former for data gør det muligt at få belyst bl.a. udviklingen i arbejdsløsheden. 

 

Desuden bygger min analyse på to interviews jeg har foretaget med henholdsvis to medarbejdere, 

Alejandro Marcitllach og Gabriela Garcia, hos Europaparlamentarikeren Antolín Sanchez Presedo (PSOE) 

(Bilag 1) og med Juan Marín Lozano (CIS13), som er viceborgmester i Sanlúcar de Barrameda med ansvar for 

handel, beskæftigelse og virksomhedsudvikling (Bilag 2)14. Begge interviews bruges på lige fod med de 

andre typer af materiale. Jeg har dog taget højde for holdningerne i begge interviews ift. personens politiske 

overbevisning. Interviewene er desuden taget med i denne afhandling for at få politikernes personlige 

vurdering af og forklaring på Krisen. 

 

Udover mine to interviews har jeg været i kontakt med flere forskellige instanser og personer i forbindelse 

med udarbejdelsen af denne kandidatafhandling. Jeg har bl.a. været i kontakt med ambassader, ministerier, 

ejendomsmæglere og arbejdsmarkedsforskere. Kontakten med de forskellige personer og instanser har 

hjulpet med at få afklaret uklarheder o.l. som det ikke har været muligt at finde svar på i f.eks. artikler eller 

på internettet15. 

 

Ved at inddrage alle disse forskellige former for materiale, mener jeg at jeg vil opnå den mest alsidige 

belysning af min problemformulering, da min analyse vil indeholde både statistisk materiale, og mere 

                                                 
13 

CIS: Ciudadanos independientes de Sanlúcar.  
14

 Presedo er valgt fordi han på daværende tidspunkt var medlem af EU’s specielle ”kriseudvalg” og Lozano er valgt via 
sit arbejde som borgmester for bl.a. beskæftigelse. Jeg har taget kontakt til politikere fra andre politiske partier, dog 
uden at have fået noget svar. 
15

 For et eksempel på en mailkorrespondance, se bilag 3 
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”bløde data”, som f.eks. interviews. Derved vil min problemformulering blive belyst fra forskellige 

synsvinkler. 

1.5. Disposition16 

Kapitel 2 ”Arbejdsmarkedet” vil starte med en kort beskrivelse af forskellige strukturelle problemer på 

arbejdsmarkedet i de to lande, afsnit 2.1. Herefter vil følge en analyse af udviklingen i arbejdsløsheden på 

henholdsvis det spanske og det danske arbejdsmarked, afsnit 2.2. Næste afsnit, afsnit 2.3., vil indeholde en 

undersøgelse af overenskomstsystemernes opbygning i begge lande. Derefter vil jeg undersøge betydningen 

af den høje andel af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter på det spanske arbejdsmarked, afsnit 2.4.1, ift. 

begrebet flexicurity, som er et vigtigt kendetegn ved det danske arbejdsmarked, afsnit 2.4.2. Sidste delafsnit 

vil indeholde en undersøgelse af henholdsvis den katolske velfærdsmodel, afsnit 2.5.1, og den 

socialdemokratiske velfærdsmodel, afsnit 2.5.2. Det hele vil til sidst blive sammenfattet i en delkonklusion, 

afsnit 2.6. 

 

Kapitel 3, ”Boligmarkedet”, begynder med en gennemgang af den historiske udvikling i de seneste ti år på 

henholdsvis det spanske og det danske boligmarked, afsnit 3.1. Herefter vil følge en undersøgelse af 

forskellige boligtyper, af henholdsvis spaniernes og danskernes mentalitet, samt hvilken rolle de to landes 

politikere har spillet i fordelingen af boligtyper, afsnit 3.2. Derefter vil jeg undersøge forløbet af 

tvangsauktioner og hvilken betydning det har haft for boligmarkedet, afsnit 3.3. Det hele vil blive 

sammenfattet i en delkonklusion, afsnit 3.4. 

 

I kapitel 4 har jeg samlet alle hovedtrækkene for afhandlingen i en konklusion, som bliver fulgt op af en 

perspektivering, kapitel 5. 

 

Mit fokus for denne afhandlings analyse vil primært være på arbejdsmarkedet og sekundært på 

boligmarkedet. Hele et lands økonomi bygger på landets arbejdsmarked, og arbejdsmarkedet er derfor 

essentielt når man skal beskrive de strukturelle forskelle imellem to lande. 

1.6. Afgrænsning 

Da mit fokus for denne kandidatafhandling er på forskellene imellem Spanien og Danmark, vil jeg, så vidt 

det er muligt, forsøge at udelade forholdene i andre lande. Via forskelligt statistisk materiale vil andre lande 

                                                 
16

 For en nærmere forklaring på valg af underemner, se henholdsvis kapitel ”2.0. Arbejdsmarkedet” og ”3.0. 
Boligmarkedet”.  
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dog figurere i opgaven. Situationen i andre lande vil dog ikke blive analyseret nærmere. 

 

Banksektoren har uden tvivl haft betydning for Krisens udvikling, flere mener endda at bankerne er den 

primære årsag til Krisens udvikling. Selvom antallet af banker der er gået konkurs, uden tvivl er steget i både 

Spanien og Danmark i løbet af Krisen17, er en faktor som f.eks. arbejdsløshed mere iøjnefaldende når man 

skal sammenligne Krisens indvirkning i Spanien og Danmark. Desuden har min research vist at de 

strukturelle forskelle på henholdsvis arbejdsmarkedet og boligmarkedet er større end i banksektoren. 

Derfor vil denne kandidatafhandling ikke indeholde en analyse af strukturen i banksektoren i Spanien og 

Danmark. 

 

En anden strukturel forskel imellem Spanien og Danmark er andelen af sort arbejde. Men da det dels er 

svært at finde brugbar dokumentation om det sorte arbejde, og dels kan være svært at finde strukturelle 

forskelle imellem Spanien og Danmark, ud over hvor stor en andel af økonomien der er bygget op om dette, 

har jeg valgt at udelade dette emne. 

 

Da kernen i denne afhandling vil være de strukturelle forskelle på henholdsvis arbejdsmarkedet og 

boligmarkedet i Spanien og Danmark, vil de forskellige tiltag, som de to lande har gjort for at bekæmpe 

Krisens virkning, ikke blive inddraget i min analyse. Dette vil dog indgå i min perspektivering, kapitel 5. 

 

Begge lande er medlem af EU. Regler fra EU, f.eks. i form af direktiver eller meddelelser spiller en vigtig rolle 

i både Spanien og Danmark. Hvor dette har haft betydning for f.eks. emnerne ansættelseskontrakter, 

flexicurity og tvangsauktioner, vil det indgå i analysen. Også Spaniens optagelse i Euro-zonen har haft 

væsentlig betydning. 

 

For at undgå at min analyse bliver for vidtrækkende, vil jeg primært fokusere på årene 2000 og frem. 

Enkelte steder vil jeg alligevel inddrage hændelser eller udviklinger som er sket før 2000. Dette vil ikke desto 

mindre blive begrænset til et minimum. 

                                                 
17

 Se billede i afsnit ”3.3.2. Betydningen for boligmarkedet”. 



Side 16 af 84 

2.0. ARBEJDSMARKEDET 

En komparativ analyse kan, som beskrevet i afsnit ”1.3.2.”, benytte sig af en overordnet, generel beskrivelse 

af et lands samfundsforhold på et eller flere områder, og derefter en specifik analyse af et eller flere 

udvalgte emner inden for disse områder. For at lave en tilpas dybtgående sammenligning, må man fokusere 

på bestemte, udvalgte emner - særlige, typiske kendetegn - som kan analyseres grundigt og sammenlignes 

med tilsvarende emner fra et andet land. 

 

Arbejdsmarkedet18 er helt centralt når man skal se på hvorledes et land bliver påvirket under en krise. Det 

er fundamentet for landets økonomi. Ved en sammenligning af to landes arbejdsmarkeder er der utallige 

emner man kan undersøge. Det er derfor naturligvis vigtigt at afgrænse sin analyse. 

 

Jeg har valgt at fokusere på tre områder inden for arbejdsmarkedet i Spanien og Danmark: 1) 

Overenskomster 2) Ansættelseskontrakter/flexicurity og 3) Velfærdsmodeller. Netop disse tre områder er 

valgt af følgende grunde: Der er store forskelle på overenskomstsystemerne i Spanien og Danmark. F.eks. er 

overenskomstsystemet meget opdelt i Spanien med mere end 5.000 overenskomster i alt (Ministerio de 

economía y competitividad, 2011, s. 1). I Spanien findes der fire ”overenskomstniveauer”. Få spaniere er 

medlem af en fagforening, ca. 16-17 % (Jaumotte, 2011, s. 30). Dette står i modsætning til situationen i 

Danmark, hvor overenskomsterne kun forhandles på nationalt plan, samt at organisationsgraden er blandt 

de højeste i EU. Det spanske arbejdsmarked er karakteriseret ved at ca. hver 3. ansættelseskontrakt er 

tidsbegrænset. Spaniens arbejdsmarked bevæger sig måske lidt i retning af flexicurity. Det danske 

arbejdsmarked bliver fremhævet af flere arbejdsmarkedseksperter og økonomer for sin succesfulde brug af 

flexicurity-begrebet (Ilsøe, 2008, s. 65). EU-Kommissionen inkluderede i 2006 den danske flexicurity-model 

på en liste over forslag til at modernisere EU’s medlemslandes arbejdsmarked (Ilsøe, 2008, s. 66). Et lands 

velfærdssystem har stor betydning for det pågældende lands arbejdsmarked, fordi velfærdssystemet bl.a. er 

med til at afgøre hvorledes borgernes økonomiske og sociale behov opfyldes, samt hvilke områder der 

støttes af staten. 

 

Kapitlet vil starte med et kortere afsnit om de strukturelle problemer ved henholdsvis det spanske og det 

danske arbejdsmarked, afsnit 2.1. Efterfølgende et afsnit om den aktuelle situation, afsnit 2.2, med data om 

                                                 
18

 Et arbejdsmarked er et marked hvor der er udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft og arbejdspladser (Høvring, 

1996a, s. 76). 
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de to landes arbejdsmarked. I dette afsnit vil mit fokus være på arbejdsløsheden, da det typisk er her man 

kan se hvorledes et land er påvirket af en finansiel og økonomisk krise. Derefter ser jeg nærmere på de 

kollektive overenskomster i afsnit 2.3. Så vil jeg se nærmere på ansættelsesvilkårene i afsnit 2.4. I Spaniens 

tilfælde vil jeg se nærmere på den høje andel af tidsbegrænsede kontrakter, afsnit 2.4.1, som menes at være 

både godt og skidt for det spanske arbejdsmarked (Casals, 2004, s. 1). Kort sagt øger den høje andel af 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter fleksibiliteten, men forringer markant trygheden og medfører social 

usikkerhed og ulighed. Derfor er det relevant at sammenholde det med begrebet flexicurity, som findes i 

Danmark, afsnit 2.4.2, og som af mange betegnes som en af årsagerne til at det danske arbejdsmarked har 

oplevet en relativ høj beskæftigelse i de seneste år, sammenlignet med forholdene i andre lande under 

Krisen (Beskæftigelsesministeriet, 2009, s. 1). I de seneste år har der været sået tvivl om bevarelsen af den 

danske flexicurity-model, jeg vil derfor i afsnit 2.4.2.4. inddrage synspunkter på hvordan den aktuelle 

situation for den danske flexicurity-model ser ud. 

 

Efter at have undersøgt disse specielle kendetegn ved de to landes arbejdsmarkeder, vil jeg præsentere 

forskellige velfærdsmodeller, afsnit 2.5, og nærmere beskrive henholdsvis den katolske velfærdsmodel (som 

har væsentlig betydning i Spanien) og den socialdemokratiske velfærdsmodel (som har væsentlig betydning 

i Danmark). Velfærdsmodeller påvirker et lands arbejdsmarked, da de er med til bl.a. at bestemme 

arbejdsmarkeds- og socialpolitikken i et land, og f.eks. hvordan arbejdsløshedsunderstøttelsen bliver fordelt 

i det pågældende land. 
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2.1. Strukturelle problemer ved arbejdsmarkedet 

2.1.1. Strukturelle problemer i Spanien 

Ifølge IMF’s chefanalytiker med speciale i Spanien, James Daniel, er det spanske arbejdsmarked Spaniens 

”Achilles heel”. Daniel påpeger at Spaniens arbejdsmarked virkelig skiller sig ud i Europa, fordi Spanien ikke 

får den fulde gavn af arbejdsmarkedets potentiale (Andersen, 2010). For tiden kæmper Spanien med en 

arbejdsløshed på over 25 %. Omkring en tredjedel af de ansatte i Spanien er på tidsbegrænsede 

ansættelseskontrakter. Dette bevirker at halvdelen af alle spanske unge er ude af stand til overhovedet at 

finde jobs, for med et stort udsving i behovet for arbejdskraft vil det typisk være dem der er ansat på 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, som ”sidder yderst på bænken”. Daniel konkluderer at de sociale 

omkostninger ved ikke at have et velfungerende arbejdsmarked er meget høje, og fra et økonomisk 

perspektiv kan dette få endnu større betydning for Spanien (Andersen, 2010). 

 

Det spanske arbejdsmarked er kendetegnet ved lav produktivitet19. At et land har en lav produktivitet 

betyder at det pågældende lands lønmodtagere er længere tid om at producere en vare sammenlignet med 

andre lande. Dette skyldes bl.a. at størstedelen af de spanske firmaer ikke tager initiativ til at investere i at 

udvikle nye metoder til at øge lønmodtagernes produktivitet. F.eks. svarede den mængde varer som en 

spansk lønmodtager producerede på en time i 2005, til det samme produktionsniveau som Sverige havde i 

1973 (Becerra, 2009, s. 169). 

 

Et tredje problem ved det spanske arbejdsmarked er at man i Spanien i de sidste mange år, indtil ca. 2008, 

har fokuseret meget på ekspansionen af boligmarkedet20. Dette medførte at beskæftigelsen i 

byggebranchen steg og steg, og hele boligsektoren blev en enorm drivkraft bag den spanke økonomi 

(Becerra, 2009, s. 32). Ekspansionen tiltrak en stor mængde ufaglært arbejdskraft. Det var der som sådan 

ikke nogle problemer i, men da boligboblen sprang, og en masse af de ufaglærte stod uden arbejde, gav det 

dem store vanskeligheder med at finde beskæftigelse og at forsørge sig selv. 

2.1.2. Strukturelle problemer i Danmark 

En fundamental grund til det danske arbejdsmarkeds positive udvikling i de senere år har været den 

succesfulde implementering af flexicurity-begrebet. Kritikere har dog ment at dette begreb er ved at blive 

udvandet bl.a. pga. ringere sikkerhed for ledige. For at forbedre Danmarks økonomi besluttede den 

                                                 
19

 F.eks. var Spanien det eneste EU-medlemsland hvis produktivitet faldt fra 1996 til 2005 (Becerra, 2009, s. 169). 
20

 For nærmere information om boligmarkedet, se kapitel 3. 
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daværende V-K-Regering i 2010 at forkorte dagpengeperioden fra de daværende fire år til to år. Efter 

tiltrædelsen af den nuværende S-SF-R-Regering blev forkortelsen af dagpengeperioden udskudt, men 1. 

januar 2013 træder forkortelsen i kraft (Østergaard, 2011). Forkortelsen har skabt stor debat i hele 

samfundet. 

 

En forkortning af dagpengeperioden støttes af Arbejdsmarkedskommissionen21, som mener at langt 

størstedelen af de ledige på det danske arbejdsmarked finder beskæftigelse inden for to år 

(Arbejdsmarkedskommissionen, 2009, s. 11). Arbejdsmarkedskommissionen mener endvidere ikke at en 

forkortning af dagpengeperioden vil få afgørende betydning for ”Den danske model” 

(Arbejdsmarkedskommissionen, 2009, s. 12). I tilfælde af lavkonjunktur, foreslår 

Arbejdsmarkedskommissionen, kan dagpengeperioden forlænges med to gange et halvt år, så den i perioder 

med høj arbejdsløshed kan udgøre tre år i alt. Dette forslag om en ”konjunktur-tilpasset dagpengeperiode” 

støttes af de økonomiske vismænd. Vismændene mener endvidere at dagpengeperioden bør forkortes til 

under de to år i tider med højkonjunktur (Larsen, 2012). 

 

Der har også været talt om den mangelfulde integration af immigranter på arbejdsmarkedet (Ilsøe, 2008, s. 

76). Dette skaber to problemer for den danske flexicurity-model. For det første går samfundet glip af en stor 

mængde arbejdskraft, og for det andet modtager immigranterne, når de ikke er på arbejdsmarkedet, sociale 

ydelser og ”belaster” det sociale sikkerhedssystem. I forhold til i midten af 90’erne går det dog bedre med at 

integrere immigranterne på det danske arbejdsmarked i dag22 (Ilsøe, 2008, s. 78). 

 

Et andet strukturelt problem på det danske arbejdsmarked er at det danske lønniveau er højt. En 

undersøgelse fra 2008 foretaget af den liberale tænketank Cepos, om lønniveau og produktivitet, viste at 

Danmark havde den næsthøjeste gennemsnitlige timeløn blandt de 33. lande der indgik i undersøgelsen 

(Ladefoged, 2010). Danmarks gennemsnitlige timeløn var på 262kr23. I undersøgelsen blev Danmark 

placeret på en 13. plads når det kommer til produktivitet i industrien. Fordi der ikke er en ordentlig 

sammenhæng imellem lønniveau og produktivitet kan det blive problematisk, fordi man i Danmark kan 

risikere bl.a. at tabe konkurrenceevne til udlandet (Ibid.). Derudover kan sammenhængen mellem disse to 

faktorer betyde at eksporten hæmmes samt at danske arbejdspladser flyttes til udlandet. 

                                                 
21

 Arbejdsmarkedskommissionen skal komme med forslag til hvordan beskæftigelsen kan øges og hvordan man kan 
undgå at arbejdsudbuddet falder, og er nedsat af regeringen (Arbejdsmarkedskommissionen, uden årstal). 
22

 For flere synspunkter om flexicurity-begrebet i Danmark, se afsnit ”2.4.2.4. Den aktuelle situation, synspunkter”. 
23

 Til sammenligning havde Spanien en gennemsnitlig timeløn på 141,3kr. (Ladefoged, 2010). 
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2.2. Den aktuelle situation - arbejdsløshed24 

2.2.1. I Spanien25 

I 4. kvartal af 2011 havde Spanien en arbejdsløshedsprocent på 21,7 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 

2012a, s. 252). Arbejdsløshedsprocenten var den højeste i EU. Dvs. at ca. 5,3 millioner spaniere er 

arbejdsløse. Blandt kønnene er procentdelen af ledige kvinder en anelse højere end 

arbejdsløshedsprocenten hos mændene. Kvindernes arbejdsløshedsprocent var 22,2 %, mens mændenes 

var 21,2 % (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2012b, s. 29). 

 

Rent aldersmæssigt er det de unge mellem 16 og 19 år der er ramt hårdest af arbejdsløshed. Denne 

befolkningsgruppe har en arbejdsløshedsprocent på 64,08 % (INE, 2012a, s. 250). For befolkningsgruppen i 

alderen 20 til 24 er arbejdsløshedsprocenten en smule lavere, men dog stadig høj (42,60 %). For spaniere i 

alderen over 55 år ser det ”bedst” ud, da de ”kun” har en arbejdsløshedsprocent på 14, 29 % (Ibid.). 

 

Lokalt set er der også store forskelle i Spanien. Figur 1 viser 

arbejdsløshedsprocenten i de forskellige spanske regioner. Jo mørkere farve, jo 

højere arbejdsløshed. Den højeste arbejdsløshedsprocent findes i Andalusien 

(30,4 %) efterfulgt af De Kanariske Øer (29,7 %). Den region med den laveste 

arbejdsløshed er Baskerlandet (12,0 %) (INE, 2012b, s. 28). 

 

Ift. fordelingen af beskæftigede i de forskellige sektorer, er flest spaniere 

beskæftiget i servicesektoren (74,0 %), efterfulgt af industrien (14,1 %). Færrest spaniere er beskæftiget i 

landbruget (4,2 %) og byggesektoren (7,7 %) (INE, 2012b, s. 27). Alle sektorer har oplevet et fald i antallet af 

beskæftigede. Byggesektoren er hårdest ramt med en tilbagegang på 15,6 % ift. 2010 (Ibid.)26. 

                                                 
24

 Min analyse bygger på statistik foretaget af henholdsvis, INE og Danmarks Statistik. Jeg har valgt at bygge min 
analyse på statistik foretaget i de to lande i fjerde kvartal af 2011, fordi jeg så til afslutning kan undersøge udviklingen i 
det seneste år, og dermed sammenholde tallene med de tiltag som henholdsvis den spanske og den danske regering 
har foretaget. På den måde kan jeg se om de krisebekæmpende tiltag har haft nogen effekt og konkludere i min 
perspektivering, kapitel 5. 
25

 I Spanien mener man at op mod 25 % af Spaniens økonomi udgøres af sort arbejde (Jørgensen, 2012). De reelle 
arbejdsløshedstal kan derfor se noget anderledes ud. Jeg har dog valgt at tage udgangspunkt i de mest valide tal, dvs. 
de officielle tal fra det spanske statistikinstitut. 
26

 Spanien har i de sidste mange år, indtil ca. 2009, fokuseret på ekspansion af boliger. Byggesektoren har derfor været 
den naturlige drivkraft bag den spanske økonomi. Da boligboblen brast, kunne andre sektorer ikke ”opsuge” den store 
mængde af arbejdsløse, som tidligere havde været beskæftiget med at bygge boliger i byggesektoren (Rodriguez, 
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2.2.2. I Danmark 

I fjerde kvartal af 2011 havde Danmark, ifølge Danmark Statistik, en arbejdsløshedsprocent på 7,6 % (Frosch 

& Jensen, 2012, s. 1). Overført til antal personer betyder det at der i 4. kvartal af 2011 var 228.000 ledige 

personer i Danmark. Arbejdsløshedsprocenten for kvinder er en smule højere end arbejdsløshedsprocenten 

for mænd. Mændenes arbejdsløshedsprocent var i 4. kvartal af 2011 7,5 % og kvindernes 7,7 % (Frosch & 

Jensen, 2012, s. 2). 

 

Arbejdsløsheden er størst blandt i unge mellem 15 og 24 år. I 4. kvartal af 2011 var 13,6 % af de 15 til 24 

årige ledige (Frosch & Jensen, 2012, s. 2). Den aldersgruppe med den laveste arbejdsløshedsprocent er 

aldersgruppen fra 35 til 44 år. De har en arbejdsløshedsprocent på 5,4 % (Ibid.). Rent geografisk var 

arbejdsløsheden i fjerde kvartal af 2011 højest på Fyn (7,5 %), København By (7,6 %) og Bornholm (7,2 %). 

Den laveste arbejdsløshed fandtes i Nordsjælland (4,6 %) og Østsjælland (4,9 %) (Zimmermann & Egmose, 

2012, s.2 ). 

 

Ift. fordelingen af beskæftigede i de forskellige sektorer, kan man se af 

figuren til venstre at den sektor som beskæftiger flest i Danmark er 

servicesektoren. 78 % af den samlede danske arbejdsstyrke er 

beskæftiget i servicesektoren. Den sektor med næstflest beskæftigede 

er industrien, her er 14 % beskæftiget. Den sektor med færrest 

beskæftigede er landbruget med 2 % af den samlede arbejdsstyrke. 

Alle sektorer har oplevet fald i beskæftigelsen. 

                                                                                                                                                                  
2008). For mere information om boligsektoren, se kapitel ”3.0. Boligmarkedet”. 

Beskæftigede i Danmark fordelt på 
sektorer, kilde: Thorsen, 2012 
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2.3. Kollektive overenskomster 

Fagforbundet HK definerer en kollektiv overenskomst som ”… en aftale mellem arbejdsgiveren og 

arbejdstagerne, som fastlægger lønniveau, arbejdstid, overarbejdstillæg og alle andre elementer, som sikrer, 

at den ansatte og arbejdsgiveren har den samme opfattelse af hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen” 

(HK, 2011). 

 

En kollektiv overenskomst er altså en aftale (for det meste skriftlig) mellem en eller flere arbejdsgivere som 

den ene part og et kollektiv af ansatte som den anden part. Overenskomsten er juridisk bindende for 

parterne. Det følger af HK’s definition at en kollektiv overenskomst kan have få eller mange ansatte som den 

ene part, og alt fra en enkelt arbejdsgiver, til f.eks. staten som den anden part. 

 

Overordnede overenskomster kalder man i Danmark for hovedaftaler. Man taler om 

områdeoverenskomster, som dækker et bestemt fagligt område, og lokalaftaler som dækker en enkelt 

virksomhed. Det er naturligvis mere kompliceret for en virksomhed at administrere mange overenskomster 

end én eller få overenskomster. 

 

Arbejdsmarkedet reguleres af henholdsvis lovgivning og overenskomster. En overenskomst kan dække alle 

medarbejdere på en arbejdsplads eller kun bestemte grupper, f.eks. dem som er medlem af en fagforening. 

Hvis overenskomstens regler tilsidesættes, er det fagforeningen som kan hjælpe deres medlemmer med at 

få det de har til gode. Jeg vil undersøge hvilke forskelle der er mellem Spanien og Danmark ift. antallet af 

overenskomster, dækningsområde og organisationsgrad. 

2.3.1. I Spanien 

Ifølge den spanske lov om lønmodtagernes arbejdsvilkår27 gælder en kollektiv overenskomst for det område 

parterne aftaler. Overenskomstens dækningsområde, ”ámbito de aplicación”, følger altså af 

overenskomsten. Det almindelige i Spanien er imidlertid at en overenskomst dækker alle arbejdere på 

overenskomstens område (Landsorganisationen i Danmark, 2001, s. 197). Dette kaldes ”erga omnes”, som 

kommer af latinsk ”for alle”, og det betyder at løn og arbejdstid m.v. er ens under ansættelsen for 

permanente og ansatte på tidsbegrænsede kontrakter.  Erga omnes-effekten betyder at det er uden 

betydning for lønvilkår m.v. om man er medlem af en fagforening eller ej28. 

                                                 
27

 El Estatuto del Trabajador (Ley 8/1980, de 10 de marzo) 
28

 I en præjudiciel afgørelse fra EU-domstolen (EF-domstolen, Ruben Andersen mod KL, sag C-306/07) tog Domstolen 
stilling til en kollektiv aftales gyldighed for arbejdsmarkedet i Danmark. Domstolens svar var at en kollektiv 
overenskomst også gælder for en arbejdstager der ikke er medlem af den fagforening som har indgået 
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Spaniens system for de kollektive overenskomster er meget opdelt med flere ”overenskomstniveauer”. 

Dette skyldes bl.a. at Spanien er opdelt i 17 autonomier ”Comunidades Autónomas”, eller regioner, med høj 

grad af selvstyre. Hver region har sit eget parlament. Endvidere er hver region opdelt i provinser, f.eks. er 

Andalusien opdelt i bl.a. Cadiz og Malaga.  Repræsentanter for henholdsvis lønmodtagere og arbejdsgivere 

kan indgå overenskomster på flere niveauer: Nationalt niveau, regionsniveau, provinsniveau og 

arbejdspladsniveau (Ministerio de empleo y seguridad social, uden årstal). På grund af det lokale selvstyre 

kan overenskomstsystemet altså være meget differentieret.  

 
Fra tid til anden fastsættes ved lov fra Spaniens parlament (Cortes) nogle nationale retningslinjer for de 

kollektive overenskomster29. Hvem der skal forhandle den pågældende overenskomst, afhænger af hvilket 

niveau overenskomsten skal gælde for. De nationale overenskomster forhandles imellem den siddende 

regering og de to største fagforbund CCOO og UGT30. På virksomhedsniveau forhandles overenskomsterne 

imellem arbejdsgiveren og samarbejdsudvalget (Fulton, 2011). Hvis parterne ikke kan blive enige, kan staten 

indsætte en mægler som så skal hjælpe parterne med at blive enige (Ministerio de empleo y seguridad 

social, uden årstal). Imellem de nationale overenskomster og virksomhedsoverenskomsterne findes, som 

sagt, desuden en række overenskomster på regionalt niveau mellem arbejdsgivere og fagforeninger. Inden 

for hver industri kan hver provins så også have sin egen overenskomst31 (Ibid.). Dvs. at en spansk 

lønmodtager kan være dækket af flere forskellige overenskomster. 

 

Hvis det ikke lykkes for parterne at blive enige om indholdet af den pågældende overenskomst, har staten 

mulighed for at forlænge den pågældende overenskomst med op til to år, indtil parterne er nået til enighed 

(Ministerio de empleo y seguridad social, uden årstal). Staten spiller altså en vigtig rolle i flere forhold i det 

spanske overenskomstniveau. 

 

Diagram 1 viser at Spanien har den sjette højeste procentdel af kollektive overenskomster, men også den 

                                                                                                                                                                  
overenskomsten. Dette betyder at "erga omnes"-princippet er gyldigt i Danmark, hvis dette er en del af den nationale 
jura. Det er tilfældet med Den danske model. Her er systemet i teorien altså det samme for Spanien og Danmark. 
29

 F.eks. i ”el Estatuto del Trabajador (Ley 8/1980, de 10 de marzo)”, sidst ændret i februar 2012 
30

 CCOO = Comisiones Obreras, UGT = Union General de Trabajadores. Begge fagforbund er historisk tæt knyttet til den 
spanske venstrefløj.  
31

 Det betyder at f.eks. i Andalusien er der en ”lokaloverenskomst” for hver industri i hver provins. Overenskomsterne 
på provinsniveau bruges primært i små virksomheder, da de ikke gør brug af virksomhedsoverenskomster (Fulton, 
2011) 
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næstlaveste procentdel af lønmodtagere der er medlem af en fagforening (union density32). I modsætning 

hertil er de nordiske lande (Sverige, Finland og Danmark), som har god sammenhæng imellem en høj 

procentdel af kollektive overenskomster og en høj organisationsprocent. Den høje procentdel af 

overenskomster i Spanien sammenholdt med den lave andel af fagforeningsmedlemmer, er problematisk 

fordi det kan gøre at de kollektive overenskomster ikke bliver fulgt, uden at fagforeningerne reagerer på det. 

Hvis en fagforening har lav tilslutning, står den nemlig svagere i forbindelse med at en virksomhed ikke 

overholder de aftalte regler. Endvidere har den lave andel af spaniere som er medlem af et fagforbund 

betydning for de lokale lønforhandlinger, hvor fagforbundet ofte ikke har så meget indflydelse, idet kun en 

mindre del af de ansatte i virksomheden er medlem af en fagforening. 

 

Et eksempel på opbygningen af det spanske overenskomstsystem kan man se i overenskomsterne for de 

spanske cementarbejdere. De spanske cementearbejdere er dækket af flere overenskomster33. Det fremgår 

af den nationale overenskomst at den fastsætter en række ”grundregler”, som det så er op til parterne der 

forhandler provinsoverenskomsterne m.v. at uddybe (Nat.Ok, Art. 1). Art. 8 i den nationale overenskomst 

fastsætter at overenskomsten gælder for alle beskæftigede cementarbejdere i ”todo el territorio del Estado 

Español”. Cementarbejdernes minimumsarbejdstid er fastsat overenskomstens art. 35. Af artiklen fremgår 

det desuden at den årlige arbejdstid for perioden 2008-2010 er fastsat til 1736 timer34. Det fremgår 

endvidere af art. 35, pkt. B, at hvis provinsoverenskomsterne har fastsat en årlig arbejdstid som er højere 

end den som fremgår art. 35, har den nationale overenskomst forrang35. 

De spanske cementarbejderes lønvilkår er fastsat i den nationale overenskomsts art. 42. Hvis ikke de 

                                                 
32

 “Union density rate, the share of workers affiliated to a trade union” (Jaumotte, 2011, s. 21)  
33

 Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento. Código convenio: 9910355 (Nat.Ok.) 
34

 Den gennemsnitlige årlige arbejdstid på det danske arbejdsmarked var i 2010 1621 timer. 
35

 Forrang betyder at hvis der er uoverensstemmelse imellem den nationale overenskomst og en overenskomst på en 
af de andre niveauer, er det de regler som er fastsat i den nationale overenskomst, der er gældende. 
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lønvilkår som er fastsat i provinsoverenskomsterne er tilsvarende til lønvilkårene i den nationale 

overenskomst, har de provinsbaserede instanser makismalt to år til at tilpasse deres lønninger til de 

nationalt fastsatte takster (art. 42). Problemet som gør arbejdsmarkedet stift og 

overenskomstforhandlingerne besværlige i Spanien, er altså at der skal ske forhandlinger på adskillelige 

niveauer. 

 

Udover den nationale overenskomst for spanske cementarbejdere, gælder også en lang række 

provinsoverenskomster. Hvis man f.eks. ser på provinsoverenskomsten for cementarbejdere i Albacete36, ser 

man at arbejdstiderne for de cementarbejdere der er dækket af denne overenskomst, er fastsat i 

overensstemmelse med den nationale overenskomst (art. 5). Det samme gælder for ferie (art. 6) og 

lønvilkår (art. 9). Overenskomstens bilag 4 fastsætter antal fridage i forbindelse med bl.a. dødsfald i den 

nærmeste familie. I så fald har lønmodtageren ret til tre dages fri. Et forslag til en arbejdsplan kan også 

læses af overenskomstens bilag 4, hvor det endvidere fremgår at det er op til den enkelte virksomhed at 

forhandle om ”días no laborales”, som f.eks. d. 24. december. Den pågældende virksomhed kan altså selv 

bestemme om dets medarbejdere skal arbejde eller holde fri på de pågældende dage. Det følger af den 

førnævnte nationale overenskomst at der kun må fastsættes arbejdstid, lønvilkår m.v. som er bedre end de 

”rettigheder”, som er fastsat i den nationale overenskomst, i provinsoverenskomsterne. 

                                                 
36

 Convenio colectivo provincial de derivados del cemento de Albacete. Código convenio: 0200065 (Prov.Ok.) 
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2.3.2. I Danmark – Den danske model 

Det danske arbejdsmarked adskiller sig fra mange andre landes arbejdsmarkeder på en række punkter. 

Væsentlige punkter er det relativt tætte samarbejde imellem arbejdsmarkedets parter og den succesfulde 

brug af begrebet flexicurity. Disse to elementer vil blive behandlet i dette og det følgende afsnit. 

 

I Danmark fastsættes de generelle løn- og ansættelsesvilkår gennem kollektive overenskomster. Disse aftales 

efter forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, dvs. repræsentanter for lønmodtagerne og 

repræsentanter for arbejdsgiverne. For så vidt det er muligt, vil staten forsøge at holde sig ude af 

forhandlingerne. Der er med andre ord et konsensusbaseret forhold mellem parterne (Due, Madsen og 

Jensen, 1993, s. 14). 

 

Dette kaldes også for ”Den danske model”. Det giver desuden forudsætningerne for et fleksibelt 

arbejdsmarked37 (Beskæftigelsesministeriet, 2009, s. 1). Den danske model går på at arbejdsmarkedets 

parter overvejende selv aftaler vilkårene, man kan sige at arbejdsmarkedets parter ”selv knækker 

nødderne”38. Det er staten i Danmark enig i. I forbindelse med konflikten i sommeren 2012 omkring 

restaurant Vejlegården39, fremsatte partiet Venstre på deres sommermøde et forslag om at forbyde 

fagforeninger at iværksætte blokader mod virksomheder der er omfattet af en landsdækkende 

overenskomst. Dette fik bl.a. tidligere skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) til at gå til modangreb. Thor 

Möger Pedersen mente at det ville være undergravende for ”Den danske model” (Nielsen & Klarskov, 2012). 

Lønmodtagernes mulighed for at iværksætte blokader er medvirkende til at arbejdsgiverne har interesse i at 

lave ordentlige aftaler, mente skatteministeren. 

 

Nogle love er der dog for arbejdsmarkedet. Folketinget har f.eks. vedtaget en ferielov, en sygedagpengelov, 

en lov om arbejdsløshedsdagpenge m.m. EU laver en del direktiver, som landene skal implementere som 

lov40. Men et direktiv kan også gennemføres ved en kollektiv aftale, og det særlige ved Den danske model er 

at det tit sker at et EU-direktiv gennemføres på den måde, ved en kollektiv aftale – en slags overenskomst. 

Den måde at implementere direktiver på er faktisk opbygget af hensyn til bl.a. Danmark (EU-Oplysningen, 

2007). Det passer til det danske arbejdsmarked, fordi det så er fagforbundet eller arbejdsgiveren der skal 

                                                 
37

 For mere information om fleksibiliteten i det danske arbejdsmarked, se afsnit ”2.4.2. Flexicurity”. 
38

 Forud for afstemningen om Danmarks medlemskab af EF/EU indrykkede Dansk Arbejdsgiverforening og LO en række 
annoncer med et billede af de to fagforbunds formænd med overskriften ”Nødderne knækker vi selv”, underforstået at 
Danmarks EF-medlemskab ikke ville have nogen indflydelse på Den danske model (Thomsen, 2009). 
39

 For mere information om restaurant Vejlegården, se afsnit ”2.4.2.4. Den aktuelle situation, synspunkter”. 
40

 F.eks. lov om midlertidig ansættelse, som bygger på et EU-direktiv. 
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sørge for at overenskomsten eller aftalen bliver fulgt. Desuden er det så fagforbundet der kører en sag for et 

medlem, hvis arbejdsgiveren ikke overholder overenskomsten. 

 

En grund til at lønmodtagerne står stærkt i Danmark er den høje organisationsprocent. 

Organisationsprocenten i Danmark er blandt de højeste i verden, kun overgået marginalt af Sverige. Den 

høje danske organisationsprocent skyldes bl.a. at medlemskab af A-kasse og fagforening, i de fleste tilfælde, 

er kædet sammen (Lykketoft, 2006, s. 16). 80 – 85 % af de danske arbejdstagere er medlem af en 

fagforening, med variationer fra fag til fag (Beskæftigelsesministeriet, 2009, side 2). 

 

En årsag til den danske models succes er at overenskomstforhandlingerne er centraliseret (Due, Madsen & 

Jensen, 1993, s. 13). Dette betyder at arbejdsmarkedets parter forhandler overenskomster på plads, som så 

har betydning for hele arbejdsmarkedet. Én overenskomst regulerer løn- og ansættelsesforholdene på alle 

arbejdspladser inden for faget. Overenskomstens dækningsområde er nationalt, altså gælder 

overenskomsten for hele Danmark. Kun i ret beskedent omfang kan visse ting aftales lokalt, på den enkelte 

arbejdsplads, for eksempel løntillæg (lokalløn). 

 

I Danmark fastsætter Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk arbejdsgiverforening (DA) en række 

”grundregler” om arbejdsmarkedets parters indbyrdes forhold. Dette kaldes for en hovedaftale. 

Hovedaftalen kan bl.a. indeholde regler om strejke, blokade, tillidsrepræsentanter og overenskomsternes 

varighed og opsigelse (Beskæftigelsesministeriet, uden årstalA). En hovedaftale gælder i mange 

overenskomstperioder. 

 

Det er kun sket i meget få tilfælde, hvor arbejdsmarkedets parter ikke har kunnet blive enige, at statens 

indgriben har været nødvendig41 (Due, Madsen & Jensen, 1993, s. 15). Den danske model giver altså en høj 

grad af autonomi til arbejdsmarkedets parter med udgangspunkt i overenskomstforhandlingerne. 

 

Når arbejdsgivere og fagforeninger aftaler ”spillereglerne”, er det også dem der er ansvarlige for at reglerne 

overholdes. I en hovedaftale kan der være regler for hvordan parterne behandler konflikter, f.eks. efter 

forhandlingsmøde og faglig voldgift. Da langt de flest som arbejder inden for overenskomsten, er medlem af 

fagforeningen, vil disse protestere hvis de mener overenskomsten ikke bliver overholdt. Og fagforeningen 

har både medlemmer, økonomiske midler og aftalte regler, som gør at fagforeningen tager affære hvis 

overenskomsten ikke bliver fulgt. Man kan sige at fagforeningen ”står stærkt” i Danmark.  

 

                                                 
41

 Dvs. ca. 2-3 gange inden for de sidste 25-30 år. 
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Dette har en sammenhæng med den socialdemokratiske velfærdsmodel42. Denne model bygger på en 

solidaritet mellem ansatte på en arbejdsplads og også i samfundet som helhed. Det passer til den høje 

organisationsprocent. Som det bliver beskrevet i afsnit ”2.4.2. Flexicurity i Danmark”, kan konkurrencen fra 

de såkaldt gule fagforeninger ses som et problem for den danske model og flexicurity. Et andet problem er 

at staten uden om arbejdsmarkedets parter har indført forringelser af den danske flexicurity-model og 

begrænset skattefradraget for fagforeningsmedlemskab til kr. 3.000 pr. år. Det trækker lønmodtagere over i 

de ”gule” fagforeninger43. 

 

Alle danske lønmodtagere i byggesektoren er dækket af ”bygningsoverenskomsten”44. Det fremgår af 

overenskomstens § 1 og § 2 at overenskomsten er landsdækkende, samt dækker ansatte inden for bl.a. 

”tømrer-, snedker- alufacade-, tække-, glarmestre, gulvlægger-, beton-, og jernbetonarbejde”. I 

overenskomstens § 4 er fastsat en række gensidige forpligtelser imellem arbejdsgiverne og medarbejderne. 

Det fremgår bl.a. af § 4 at det vil blive betragtet som brud på overenskomsten, hvis de virksomheder som er 

en del af overenskomsten, lader deres medarbejdere arbejde på andre vilkår end dem der er fastsat i 

overenskomsten (Stk. 1). Arbejdstiden for de medarbejdere der er dækket af overenskomsten er fastsat i § 

10. Af paragraffen fremgår det at medarbejdernes ugentlige arbejdstid er på 37 timer. Desuden har 

medarbejderne ret til minimum ½ times frokostpause (Stk. 2). 

 

Denne overenskomst er et eksempel på overenskomstsystemet i Danmark – én overenskomst som gælder 

nationalt og på den enkelte arbejdsplads45. 

 

 

 

                                                 
42

 For nærmere information om denne, se afsnit ”2.5.2. Den socialdemokratiske velfærdsmodel”. 
43

 De røde fagforeninger kaldes sådan fordi de tilhører den røde/venstre fløj på den politiske skala. Angiveligt kaldes de 
gule fagforeninger for gule, fordi ”en gul” på fransk betyder en strejkebryder. De gule fagforeninger er modstandere af 
strejkeretten (Ibsen & Jørgensen, 2012). 
44

 Bygningsoverenskomsten 2012 – Mellem: Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund (3F). 
45

 Dog suppleret af en hovedaftale. 
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2.4. Ansættelseskontrakter/flexicurity 

2.4.1. Ansættelseskontrakter i Spanien 

Et strukturelt kendetegn og problem ved det spanske arbejdsmarked er den høje andel af tidsbegrænsede 

ansættelseskontrakter. De tidsbegrænsede ansættelseskontrakter står i modsætning til de permanente 

ansættelseskontrakter, som gælder uden ophørstidspunkt. At kontrakten er tidsbegrænset betyder at den 

ansattes kontrakt løber i en begrænset periode, f.eks. seks måneder. En arbejdsmarkedsreform i 1984 øgede 

mulighederne for midlertidig ansættelse og førte til en voldsom stigning i antallet af disse ansættelser46 

(Casals, 2004, s. 2). 

 

Når man er ansat på en permanent ansættelseskontrakt, er man godt beskyttet ved afskedigelse. Hvis man 

bliver uretmæssigt afskediget kan man få op til 45 dages løn pr. ansættelsesår (Jaumotte, 2011, s. 9). Denne 

økonomiske godtgørelse er den højeste i EU47. Hvis man er ansat på en tidsbegrænset kontrakt er 

beskyttelsesniveauet noget anderledes. Ansatte på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt kan maksimalt få 

ni dages løn pr. ansættelsesår ved afskedigelse (Ibid.). Den store forskel i fratrædelsesordningerne gør at 

virksomhederne typisk vælger at lade de tidsbegrænsede ansættelseskontrakter udløbe, frem for at fyre de 

ansatte på permanente ansættelseskontrakter. Dette gør at arbejdsløsheden er højere blandt personer som 

har været ansat på tidsbegrænsede kontrakter, end blandt personer på permanente kontrakter. 

 

Omkring 30 % af alle ansættelseskontrakter på det spanske arbejdsmarked er tidsbegrænsede. Det er den 

højeste andel i hele EU48. Den sektor med den højeste andel af tidsbegrænsede kontrakter er 

byggesektoren, hvor ca. 60 % af alle ansættelseskontrakter er tidsbegrænsede (Casals, 2004, s. 2). Mere end 

50 % af de spaniere der er ansat på en tidsbegrænset kontrakt, er under 30 år. Hvad angår 

uddannelsesniveau er der også en tendens til at dem med et lavere uddannelsesniveau oftere bliver ansat 

på tidsbegrænsede kontrakter (Ibid.). Under det spanske byggeboom så man en tendens til at unge 

                                                 
46

 Arbejdsmarkedsreformen medførte bl.a. at de spanske virksomheder kunne ansætte lønmodtagere på 
tidsbegrænsede ansættelseskontrakter til at udføre det arbejde som ansatte på permanente ansættelseskontrakter 
skulle have lavet. Reformerne gjorde endvidere at andelen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter blev tredoblet på 
fem år (Ayuso i Casals, 2004, s. 2). 
47

 I februar 2012 kom der en ny reform af det spanske arbejdsmarked (Real-Decreto Ley, vigente desde el 13 de 
febrero) som bl.a. gjorde det billigere at afskedige ansatte på permanente kontrakter. Reformen sænkede den 
økonomiske godtgørelse fra 45 dage pr. ansættelsesår til 33 dage pr. ansættelsesår (RTVE.es, 2012). Ændringen træder 
dog først i kraft fra februar 2013. 
48 

Den høje andel af tidsbegrænsede kontrakter skyldes bl.a. behovet for tidsbegrænset arbejde i specielt 
byggesektoren samt den store mængde af sæsonarbejde i landbrug og til dels turistsektoren (Jaumotte, 2011, s. 5) 
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droppede deres uddannelse for at blive beskæftiget i byggesektoren. Det giver bagslag for dem nu hvor der 

er stor arbejdsløshed i byggesektoren.  

2.4.1.1. Konsekvenser for arbejdsmarkedet 

Den store forskel i fratrædelsesordningerne på henholdsvis den permanente ansættelseskontrakt og den 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakt skaber en form for segmentering på det spanske arbejdsmarked (De la 

Dehesa, 2009). Denne segmentering49 viser sig når der kommer en økonomisk nedgang, som den Spanien 

befinder sig i nu. Når firmaernes økonomi er presset, undlader de at forlænge ansættelseskontrakterne for 

de medarbejdere der er ansat på tidsbegrænsede kontrakter, som dermed er udsat for stor udskiftning og 

usikkerhed (Ibid.). Dobbeltheden på arbejdsmarkedet er med til at forhøje uligheden i samfundet, og det er 

desuden med til at begrænse fleksibiliteten på arbejdsmarkedet (Casals, 2004, s. 5). Når der er en vis 

usikkerhed omkring ens jobsituation, er man mindre tilbøjelig til i ansættelsesperioden at søge nye jobs i 

andre afdelinger i det firma man er ansat i, eller søge i et andet firma. Dette begrænser desuden 

muligheden for videreuddannelse inden for det fag man er ansat i, da hverken arbejdsgiveren eller den 

ansatte er villige til at investere i at videreudvikle kompetencerne (De la Dehesa, 2009). 

                                                 
49

 “Segmented labour market” (Ayuso i Casals, 2004, s. 1) 
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2.4.2. Flexicurity 

2.4.2.1. Generelt om Flexicurity 

I Danmark er flexicurity blevet en naturlig del af det danske arbejdsmarked, og Danmark bliver ofte 

fremhævet for sin implementering af flexicurity-modellen. Selvom flexicurity ofte relateres til Danmark og 

det danske arbejdsmarked, er det ikke en dansk ”opfindelse”. Flexicurity-begrebet blev introduceret for 

første gang i 1995 af den hollandske sociolog Hans Adriaansens. Adriaansens introducerede begrebet som 

”a political reform process of increasing security for flexibly employed” (Ilsøe, 2008, s. 67). Begrebet har dog 

også tidligere eksisteret på det danske arbejdsmarked. Det var bare først i 1995 at flexicurity fik sit navn. 

Flexicurity består af tre nøgleelementer: 

1. Et fleksibelt arbejdsmarked som har lempelige regler for ansættelse og afskedigelse. 

2. Høj sikkerhed ved arbejdsløshed. 

3. En aktiv arbejdsmarkedspolitik. Det kan f.eks. være muligheden for at blive efteruddannet eller få 

hjælp til hurtigt at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter arbejdsløshed. På den måde kan man 

opkvalificere arbejdskraften til nye jobfunktioner. 

Disse tre elementer kaldes også for ”den gyldne trekant” og er en vigtig del af den danske flexicurity-model, 

se nedenstående figur (Ilsøe, 2008, s. 68). I Danmark giver en høj sikkerhed ved arbejdsløshed i samspil med 

en aktiv arbejdsmarkedspolitik arbejdstagerne en motivation til at søge arbejde og eventuelt skifte job. 

 

I den moderne kontekst er flexicurity, som navnet antyder, en blanding af fleksibilitet og sikkerhed 

(security). Fleksibiliteten er ikke kun gældende for arbejdsgiverne, og sikkerheden er ikke kun gældende for 
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lønmodtagerne (Bredgaard & Larsen, 2007, s. 5). F.eks. kan arbejdsgiveren være fleksibel når 

lønmodtageren ønsker at kombinere arbejdslivet med familielivet, dvs. gå ned i arbejdstid. 

2.4.2.2. EU og flexicurity 

EU-Kommissionen udsendte i 2007 en meddelelse der handlede om flexicurity50. I meddelelsen fremsatte 

Kommissionen flere forslag og retningslinjer hvad angår implementeringen af flexicurity i medlemslandene. 

Kommissionen fremhæver den gyldne trekant som essentiel for flexicurity. Et eksempel på en god 

integrering af den gyldne trekant ses i Danmark, som er kendetegnet ved en høj beskæftigelsesgrad, lav 

arbejdsløshed, lav ungdomsarbejdsløshed og lav langtidsarbejdsløshed samt høj ”jobomsætning”51 og en 

generel følelse af sikkerhed i store dele af befolkningen (Comisión de las Comunidades Europeas [Comisión], 

2007, s. 22). 

 

Ift. Spanien mener Kommissionen at andelen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter er for høj. Andelen 

af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter må derfor mindskes (Comisión, 2007, s. 23). I maj 2006 indgik de 

spanske arbejdsmarkedsparter, med støtte fra den spanske regering, en aftale der skulle sætte en stopper 

for den overdrevne brug af tidsbegrænsede kontrakter, samt skulle lempe kravene for arbejdsgiverne. 

Aftalen løb indtil slutningen af 2007. Det fremgår endvidere af aftalen, at hvis en medarbejder har 

underskrevet to eller flere tidsbegrænsede kontrakter med den samme virksomhed og har haft samme 

stilling i mere end 24 måneder inden for en periode på 30 måneder, vil medarbejderen automatisk opnå en 

tidsubegrænset kontrakt. (Ibid.). 

 

Af Kommissionens meddelelse fremgår det endvidere at en succesfuld implementering af flexicurity kræver 

en aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter (Comisión, 2007, s. 9). Arbejdsmarkedets parter, såvel som 

de relevante myndigheder, må være klar til at acceptere og tage ansvar for de nødvendige forandringer. Det 

er nødvendigt med en god dialog og frem for alt gensidig tillid for at finde frem til løsninger (Comisión, 

2007, s. 11). For at flexicurity-modellen skal fungerer optimalt er arbejdsgiverne og myndighederne nødt til 

at samarbejde om at forbedre uddannelsesmulighederne for de ansatte på tidsbegrænsede kontrakter. Den 

aktive arbejdsmarkedspolitik skal ikke kun hjælpe de langtidsarbejdsløse, men også de personer som 

hyppigt oplever perioder med arbejdsløshed (Comisión, 2007, s. 16). 

 

                                                 
50

 Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad. Com 
(2007) 359 final 
51

 ”Una cuarta parte de las personas empleadas han pasado menos de un año con el mismo empleador” (Comisión, 
2007, s. 22). 
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2.4.2.3. Flexicurity-begrebet i Danmark 

En analyse fra OECD fra 2011 om jobmobilitet viste at blandt alle EU-lande er Danmark det land hvor 

borgerne har den højeste jobmobilitet (Nielsen, 2011). EU-gennemsnittet er fire ansættelsesforhold for en 

lønmodtager i løbet af et arbejdsliv. Danmark ligger noget højere med ca. seks ansættelsesforhold. Af den 

samme analyse fremgår det endvidere at danskerne er det land hvor flest ansatte har en anciennitet under 

et år. Ca. 25 % af de danske lønmodtagere har under et års anciennitet i samme job (Ibid.). Selvom 

danskerne under den nuværende krise har været mindre villige til at skifte jobs end før Krisen brød ud, 

ligger de derfor stadig i toppen ift. jobmobilitet. I 2007 fandt ca. 14.000 danskere nyt job hver uge. I 2010 

faldt tallet til omkring 10.000 jobskift pr. uge (Nielsen, 2011). 

 

Et vigtigt flexicurity-element er en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Det er noget som kendetegner den 

socialdemokratiske velfærdsmodel52 (Bredgaard & Larsen, 2007, s. 15). Det er f.eks. muligt i Danmark at 

blive efteruddannet inden for sin branche, imens man er arbejdsløs. Dette kaldes også for 

opkvalificeringsstrategien. Dette betyder at den danske arbejdsstyrke er veluddannet, og at borgerne er 

bedre forberedte til at starte på et nyt arbejde (Bredgaard & Larsen, 2007, s. 16). 

2.4.2.4. Den aktuelle situation, synspunkter 

Efter at den foregående regering startede på en udfasning af efterlønnen og forringede dagpengene, så de 

skal følge prisudviklingen i samfundet og ikke som nu lønudviklingen, blev der rejst en del kritik om at dette 

ville true den danske flexicurity-model (Toft & Cramon, 2012). Jeg vil referere nogle af disse synspunkter da 

flexicurity-elementet er centralt og aktuelt i min analyse af arbejdsmarkedsforholdene. 

 

Arbejdsmarkedsforsker Jørgen Goul Andersen fremhæver at ved at nedsætte dagpengeperioden vil 

lønmodtagerne få en større frygt at miste deres arbejde fordi deres økonomiske situation så vil forværres, 

idet forskellen imellem at være på dagpenge og få kontanthjælp er stor. Dette kan få lønmodtagerne til at 

være mindre fleksible, og dermed svække flexicurity-modellen, og dette kan så komme til at gå ud over den 

danske konkurrenceevne (Kristensen & Wolfhagen, 2012).  Hvis man ser på ændringerne af de danske 

arbejdsmarkedsforhold med et mere positivt syn, kan ændringerne muligvis fører til at flere af dem der ikke 

tidligere så en fordel i at arbejde frem for at være på dagpenge, kan se fordelen i at arbejde, og dermed er 

med til at øge beskæftigelsen. Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, mener f.eks. 

ikke at forringelserne vil være starten på enden for flexicurity i Danmark (Ibid.). 

 

                                                 
52

 For nærmere information om denne, læs afsnit ”2.5.2. Den socialdemokratiske velfærdsmodel” 
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Cheføkonom for den borgerlige tænketank Cepos, Mads Lundby Hansen, mener at ansvaret for bevarelsen 

af flexicurity-modellen ligger hos fagforeningerne. Fagforeningerne har truet med at kræve større 

jobsikkerhed, bl.a. fordi dagpengeperioden er blevet forkortet. Ifølge Lundby Hansen, bliver det dog kun ved 

truslen:” Når man kigger på de sydeuropæiske lande, så er en del af deres problem, at de ikke har den 

samme fleksibilitet på arbejdsmarkedet som i Danmark. Her kan vi let ansætte og afskedige medarbejdere, 

hvilket betyder, at virksomhederne er mere villige til at ansætte nye medarbejdere i visheden om, at hvis det 

ikke går, så kan man afskedige dem igen. Så det er en trussel, fagbevægelsen fremfører, når vi taler om 

reformer. Men det er en trussel fagbevægelsen aldrig vil gennemføre. For den ved, at det skader dansk 

økonomi og danske lønmodtagere” (Kristensen & Wolfhagen, 2012). 

 

Som nævnt i afsnit ”2.3.2. Danmark – Den danske model” er arbejdsmarkedets parter der forhandler 

arbejdsmarkedets vilkår, altså uden indblanding fra staten. Efter konflikten imellem restauranten 

Vejlegården og 3F53, fremsatte Venstre på deres sommermøde et forlag om at forbyde fagforeninger at 

iværksætte blokader mod virksomheder, der som Vejlegården er omfattet af en landsdækkende 

overenskomst. Forslaget blev støttet af Dansk Folkeparti. Om Venstre og Danske Folkepartis forslag udtalte 

Arbejdsmarkedsforsker Jesper Due ”Hvis man bryder princippet om ikke politisk at blande sig i konflikter på 

arbejdsmarkedet, så åbner man en ladeport for, at politikere begynder at lovgive om alt mulig. Eksempelvis 

ved at fastsætte en mindsteløn eller blande sig i arbejdstiden” (Jørgensen, 2012). Endvidere betragtede han 

forslaget som et direkte angreb på den danske model. 

 

En anden grund til at den danske flexicurity-model kan være under pres, er det faldende antal medlemmer i 

fagforeningerne. Fagforeningerne er et af de bærende elementer i den danske model, og det er derfor 

vigtigt at de er solidt forankret i befolkningen. Ift. medlemstal kan man se at medlemmerne typisk skifter fra 

de traditionelle ”røde” fagforeninger til de nyere ”gule fagforeninger”. I de seneste år har de røde 

fagforeningernes medlemstal været faldende. F.eks. mistede LO’s største forbund ca. 40.000 medlemmer i 

2011. Kristelig Fagbevægelse (Krifa) havde derimod en stigning på ca. 5.500 medlemmer i 2011 (Ritzau, 

2012). Det at medlemmerne skifter fra de røde fagforeninger til de gule fagforeninger har den betydning for 

den danske flexicurity-model at de gule fagforeninger ikke forhandler overenskomster, og at deres 

medlemmer ikke er organiseret efter hvilket fag de arbejder i, men er samlet under et fælles fagforbund 

(denstoredanske.dk). Dermed er de gule fagforbund ikke lige så godt rustet til at forhandle ”særinteresser” 

for deres medlemmer, da de skal forhandle aftaler ud fra en lang række af forskellige medlemmers 

                                                 
53

 Konflikten gik kort fortalt ud på at restauranten Vejlegården opsagde deres overenskomst med 3F for at indgå en ny 
med den gule fagforening Krifa. 3F var imod dette, da de mente at medarbejderne på Vejlegårdens rettigheder blev 
forringet, og igangsatte en blokade af Vejlegården, som betød at restauranten bl.a. ikke fik hentet affald og leveret 
post. 
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interesser. 

 

Der er delte meninger om hvorvidt de nævnte elementer vil gøre det endeligt af med den danske model. 

LO’s formand Harald Børsting er optimistisk. Børstning mener at ansvaret for at bevare den danske 

flexicurity model ligger i at forklare danskerne hvad en overenskomst egentlig er, så de kan blive overbevist 

om at de får noget ud af deres kontingent. ”… jeg oplever altid en stolthed hos de tillidsmænd, der har styr 

på sagerne og fuld opbakning. Den stolthed og det engagement skal vi påskønne og forsøge at udbrede” 

(Børsting, 2011, s. 30). 

 

Arbejdsmarkedsforskerne Flemming Ibsen og Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet tror at den 

nuværende kamp imellem de gule og røde fagforeninger kan true den danske model (Ibsen & Jørgensen, 

2012). Ifølge Ibsen og Jørgensen foretrækker de gule fagforeninger, i modsætning til de røde fagforeninger, 

individuelle kontrakter frem for kollektive overenskomster. Kollektive overenskomster er jo et bærende 

element i Den danske model, som passer godt sammen med flexicurity, så med de gule fagforeningers 

stigende medlemstal in mente, kan den danske flexicurity-model gå mod sin undergang. Ifølge en 

undersøgelse foretaget i 2012 om de danske lønmodtagere, foretrækker en del danskere de gule 

fagforeninger frem for de røde af den simple grund at de gule er billigst (Ibsen & Jørgensen, 2012). Nogle 

mener også at de røde fagforeninger er for ”politiske”. Så hvis den danske flexicurity-model, og de røde 

fagforeninger, skal overleve, må de røde fagforeninger finde en måde hvorpå de kan blive ”bedre og 

billigere”. 

 

De seneste politiske tiltag har sandsynligvis sat flere spørgsmålstegn ved flexicurity-modellens fortsatte 

bevarelse. Den danske model er dog dybt forankret på det danske arbejdsmarked, så selvom bevarelsen af 

flexicurity-modellen går en svær tid i møde, vil forhandlingerne imellem arbejdsmarkedets parter temmelig 

sikkert sørge for at den danske flexicurity-model fortsat vil bestå. 

 

Der kan da heller ikke herske nogen tvivl om at vilkårene for flexicurity-modellen i Danmark har ændret sig 

markant i de seneste år. På trods af dette står de røde fagforeninger stadigvæk stærkt på det danske 

arbejdsmarked, så uanset de røde fagforeningers faldende medlemstal, kan man stadig tro på at de fortsat 

vil stå stærkt i fremtiden i Danmark. Man kan håbe på at forringelsen af dagpengene vil medvirke til at de 

danske lønmodtagere bliver mere klar over at det kan betale sig at arbejde, og at forringelsen dermed ikke 

vil fører til en svækkelse af fleksibilitetselementet i flexicurity-modellen, men snarere en styrkelse af denne. 

Det kan kun fremtiden vise. 
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2.4.2.5. Flexicurity i Spanien? 

De skiftende regeringer i Spanien har naturligvis forsøgt at modvirke Krisen. Som nævnt har man bl.a. gjort 

det mindre kostbart for virksomhederne at afskedige de ansatte på permanente kontrakter. Dette skulle 

være medvirkende til at øge fleksibiliteten på det spanske arbejdsmarked. Man kan sige at Spanien måske 

er på vej imod at inkorporere flexicurity på det spanske arbejdsmarked, eller i hvert fald delelementer af 

modellen. Som tidligere nævnt har EU desuden opfordret til en øget brug af flexicurity. 

 

CCOO har udtalt sig med skepsis over for flexicurity-modellen, fordi fagforeningen er bange for at den 

spanske regering og arbejdsgiverne i krisetider kun vil gå efter mere fleksibilitet, og ”overse” 

sikkerhedselementet (Comisiones Obreras, 2007). Det er nok en reel fare, da øget sikkerhed koster penge, 

som mangler under Krisen54. 

 

Den spanske nationalbank, Banco de España, foretog i 

2007 en undersøgelse af mulighederne for en 

implementering af flexicurity-modellen på det spanske 

arbejdsmarked. Banco de Españas konklusion var at det 

på det tidspunkt ikke var hensigtsmæssigt at påbegynde 

en implementering af flexicurity i Spanien, bl.a. fordi en 

implementering ville være meget omkostningsfuld, og 

dette ville blive kompliceret pga. Spaniens økonomiske 

problemer (Banco de España, 2007, s. 97). 

 

Ikke kun Kommissionen, men også IMF har efterlyst strukturelle ændringer på det spanske arbejdsmarked 

(IMF, 2011). Et skift fra fastansættelser med stor fratrædelsesløn til tidsbegrænsede ansættelser, er en 

ændring i retning af et mere fleksibelt arbejdsmarked. En øget brug af kurser for arbejdsløse, som det f.eks. 

sker i Sanlúcar de Barrameda (se billede) er et andet tiltag.  

 

Arbejdsmarkedet i Spanien har brug for større fleksibilitet. Mange spaniere har tilsyneladende den 

opfattelse at de kan fortsætte i det samme arbejde mange år ud i fremtiden. Hvis Spanien skal komme ud af 

Krisen, kan spanierne dog ikke fortsætte med at have denne holdning (Lozano, 2011, s. 2).  Spanierne er 

derfor nødt til at efteruddanne sig, så de kan komme til at arbejde i en anden sektor end den de er 

                                                 
54

 Desuden er Skattesystemet i Spanien heller ikke indrettet på store offentlige udgifter, som tilfældet er i Danmark jf. 
afsnit ”2.5. Velfærdsmodeller”. 

Eksempler på kurser for ledige i Sanlúcar de Barrameda 
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uddannet i. I Cadiz-provinsen har man gjort en del for at fremme beskæftigelsen inden for bl.a. vedvarende 

energi, turisme og velfærd for ældre. Ifølge Lozano er specielt den sidste sektor en som Spanien er nødt til 

at drage fordel af. Spanien har nemlig et godt klima, god mad og mulighed for et stille og roligt liv (Ibid.). 

Lozano oplyste at i 2010 blev der i Sanlúcar de Barrameda skabt 119 jobs med fokus på ældreomsorg. Ifølge 

Lozano kunne Spanien tiltrække mange flere ældre mennesker fra andre europæiske lande, og dermed øge 

beskæftigelsen (Lozano, 2011, s. 3). 

 

Både den nuværende regering i Spanien og den forhenværende socialistiske regering foretog store og 

gennemgribende reformer, bl.a. af det spanske arbejdsmarked. Dette har, naturligt nok, medført store 

protester og demonstrationer fra den spanske befolkning. Så i hvert fald i forholdet imellem de spanske 

borgere og de spanske politikere, kan det blive noget af en opgave hvis flexicurity-modellen skal 

implementeres på en succesfuld måde, da en velfungerende implementering af flexicurity-modellen kræver 

et godt forhold imellem borgerne og politikerne. 

 

En anden barriere som kan besværliggøre en spansk implementering af flexicurity, er at det spanske 

arbejdsmarked er meget ”stift”. Dette bygger bl.a. på at det er besværligt at afskedige og ansætte 

medarbejdere og på det niveaudelte overenskomstsystem. Verdensbanken placerede Spanien på en 170. 

plads på en liste over hvor nemt det er at ansætte og afskedige medarbejdere (Bengoechea, Mayo & 

Amigot, 2009). 

 

En række spanske økonomi- og arbejdsmarkedseksperter mener at der er flere grunde til at en 

implementering af flexicurity-modellen i Spanien er problematisk. Et af problemerne ved det spanske 

arbejdsmarked er at de spanske kontraktforhold gør at det stadigvæk er billigere at ansætte på 

tidsbegrænsede vilkår frem for at sænke lønniveauet. Hvis man ønsker at bekæmpe den igangværende 

krise, kan et af tiltagene for at opnå dette være at sænke lønniveauet55. Den spanske situation er derfor 

problematisk (Bengoechea, Mayo & Amigot, 2009). Eksperterne er dog enige om at den igangværende krise 

er et oplagt tidspunkt til at foretage gennemgribende reformer af det spanske arbejdsmarked. Reformer er 

da også indført både af den nuværende og den tidligere regering. Men det medførte store protester fra 

lønmodtagere og fagforeninger, som hævder at reformerne er vendt mod dem og ikke mod f.eks. 

arbejdsgiverne. 

                                                 
55

 Som det f.eks. er sket for nylig i Danmark i SAS hvor de ansatte gik med til at gå ned i løn for at undgå at SAS gik 
konkurs, og medarbejderne dermed blev arbejdsløse. I Spanien skulle arbejdsmarkedets parter tilsvarende aftale 
reduktion af tidsbegrænset ansættelse mod lønnedgang. 



Side 38 af 84 

2.4.3. Det juridiske grundlag for tidsbegrænset ansættelse 

Danmark og Spanien har et fælles juridisk grundlag for tidsbegrænset ansættelse med et EU-

direktiv der er gældende på området56. I begge lande er direktivet implementeret ved en lov. 

2.4.3.1. På EU-plan 
Det fremgår af direktivet at dets formål er at sikre ligebehandling af ansatte på henholdsvis tidsbegrænsede 

og permanente ansættelseskontrakter, samt beskytte de førstnævnte imod forskelsbehandling (Indledning). 

Ifølge direktivet er det er op til medlemsstaterne og deres arbejdsmarkedsparter at sikre at 

bestemmelserne i direktivet bliver overholdt (Pkt. 10).  

 

Direktivets § 3 definerer en ansat på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, som ”en person, som har en 

ansættelseskontrakt, der er indgået direkte mellem den pågældende og en arbejdsgiver, eller som indgår i et 

ansættelsesforhold, etableret direkte mellem den pågældende og en arbejdsgiver, når tidspunktet for 

ansættelseskontraktens eller ansættelsesforholdets udløb er fastlagt ud fra objektive kriterier, såsom en 

bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed”. En ansat på 

en tidsbegrænset ansættelseskontrakt er altså en ansat hvis ansættelsesperiode har et fastsat 

ophørstidspunkt, og dette skal desuden være objektivt begrundet. 

 

Det fremgår af direktivets § 4 at ansættelsesvilkårene for en ansat på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt 

ikke må være mindre gunstige end andre ansattes, hvis dette udelukkende er begrundet i at 

ansættelseskontrakten er tidsbegrænset. Slutteligt står der i direktivets § 8, stk. 1 at det er tilladt for EU’s 

medlemsstater at indføre rettigheder som er mere gunstige for de ansatte på tidsbegrænsede 

ansættelseskontrakter end de rettigheder som fremgår af direktivet. 

2.4.3.2. I Spanien 

Ansættelsesvilkårene for ansatte på tidsbegrænsede ansættelseskontrakter er fastsat i den spanske lov om 

lønmodtagernes ansættelsesvilkår57. Af Art. 15 fremgår det at hvis markedsvilkårene, arbejdsopgaverne eller 

behovet gør at der er brug for en tidsbegrænset ansættelse, er dette tilladt. Den tidsbegrænsede 

ansættelses må dog maksimalt have en varighed på seks måneder inden for det seneste år (stk. 1, pkt. b). 

Hvis en permanent ansat erstattes af en ansat på en tidsbegrænset kontrakt, skal det tydeligt fremgå af 

                                                 
56

 Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået 
af EFS, UNICE og CEEP. EFS omfatter bl.a. LO og FTF fra Danmark. 
57

 El Estatuto del Trabajador (Ley 8/1980, de 10 de marzo) 
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kontrakten hvilken medarbejder der erstattes samt årsagen til erstatningen (Stk. 1, pkt. c). 

 

§ 15, stk. 5 fastslår at hvis en ansat på en tidsbegrænset kontrakt har været ansat mere end 24 måneder 

inden for de seneste 30 måneder, skal vedkommende fastansættes hvis medarbejderen har arbejdet med de 

samme opgaver. Af stk. 6. fremgår det at en ansat på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt har de samme 

rettigheder som en ansat på en permanent ansættelseskontrakt. 

2.4.3.3. I Danmark 

I Danmark fremgår det af loven om tidsbegrænset ansættelse58 at loven gælder for dem der ikke er dækket 

af en kollektiv overenskomst (§ 2). Endvidere fremgår det af lovens § 4 at ansættelsesvilkårene for en ansat 

på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, ikke må være mindre gunstige end ansættelsesvilkårene for en 

fastansat. Loven forbyder altså diskrimination alene af den grund at man er ansat på en tidsbegrænset 

ansættelseskontrakt. 

 

For ansatte ved undervisning og forskning m.v. i Staten gælder at hvis en lønmodtager har været ansat på en 

tidsbegrænset ansættelseskontrakt, har den pågældende virksomhed højest ret til at forny lønmodtagerens 

ansættelseskontrakt to gange (§ 5, stk. 2). Det følger heraf at hvis arbejdsgiveren ønsker at forlænge den 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakt mere end to gange, skal lønmodtageren fastansættes. Endvidere skal 

lønmodtageren informeres om hvilke stillinger der bliver slået op i den pågældende virksomhed, så 

lønmodtageren har mulighed for at søge den pågældende stilling på lige vilkår med andre ansatte. 

 

Opbygningen af det danske arbejdsmarked, med en stor andel af kollektive overenskomster, betyder dog, 

som sagt, at den danske lov, jf. § 2, kun er gældende for ca. 25 % af de ansatte på tidsbegrænsede 

ansættelseskontrakter. Dette betyder at hvis en arbejdsgiver for en ansat på en tidsbegrænset 

ansættelseskontrakt ikke lever op til sine forpligtelser, vil det, i størstedelen af tilfældene, betyde at 

arbejdsgiveren har brudt overenskomsten. Dette kan fagforeningen så køre en sag på. 

2.4.3.4. Sammenligning 

Man kan se af min analyse af Spaniens og Danmarks love om tidsbegrænset ansættelse, at selvom 

ansættelserne i begge lande bygger på det samme juridiske grundlag, er der alligevel nogle store 

strukturelle forskelle. For det første er der stor forskel på hvor stor en andel af arbejdsstyrken i de to lande 

der er dækket af lovene. I Spanien er ca. 1/3 ansat på tidsbegrænsede ansættelseskontrakter hvorimod det 

kun er ca. 8 % på det danske arbejdsmarked (Casals, 2004, s. 3). Den store forskel i andelen af ansatte på 
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 Lovbekendtgørelse 2008-09-11 nr. 907 om tidsbegrænset ansættelse 



Side 40 af 84 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter har stor betydning, fordi jo højere andelen af ansatte på 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter er, jo større en andel af arbejdsstyrken er usikre på deres 

arbejdssituation. 

 

For det andet har organisationsgraden stor betydning. I Spanien er ca. 16 % medlem af en fagforening og i 

Danmark er ca. 80 % medlem af en fagforening (Jaumotte, 2011, s. 30). Hvis en virksomhed ikke overholder 

bestemmelserne i loven, og en medarbejder dermed bliver uretmæssigt fyret eller er uretmæssigt 

midlertidigt ansat, er det fagforeningens opgave at sørge for at virksomhederne overholder love og 

overenskomster. Det er fagforeningen der skal sagsøge den pågældende virksomhed og dermed også hjælpe 

medarbejderen med at få de penge han har til gode. I Spaniens tilfælde er organisationsgraden lav, det 

medfører at de spanske fagforeninger ikke står særligt stærkt ved f.eks. uretmæssige fyringer eller ulovlige 

tidsbegrænsninger. De spanske lønmodtagere kan altså stå i den situation at de er blevet uretmæssigt fyret, 

men at deres fagforening ikke kan gøre noget, fordi fagforeningen ikke har nogen magt på det spanske 

arbejdsmarked. Eller som oftest er de ikke medlem af en fagforening, og sagen bliver ikke fulgt op. Det er 

også klart at en fagforening med støtte fra ca. 80 % af lønmodtagerne har mere ”pondus” og autoritet”, end 

en fagforening med støtte fra ca. 16 %. 
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2.5. Velfærdsmodeller 

Velfærdsmodeller har stor betydning for socialpolitikken og den økonomiske udvikling, specielt i de 

europæiske lande. Et lands velfærdsmodel kan man sige er ideer om samfundet indretning, som kan påvirke 

de sociale forhold i den retning man ønsker (Bislev, 2004, s. 110). Jeg vil i dette afsnit først give et overblik 

over de mest udbredte velfærdmodeller og derefter nærmere beskrive henholdsvis den katolske model, 

som har stor indflydelse i Spanien, og den socialdemokratiske model, som bruges i Danmark. 

 

Ingen model er dog 100 % dominerende i noget land. Efter mange års socialdemokratisk regering i Spanien 

spiller den socialdemokratiske model en vis rolle. Og den liberale model har også indflydelse i Danmark, 

ikke mindst efter skiftende liberale og konservative regeringer. 

 

Sociologen Gösta Esping-Andersen står bag den mest brugte klassificering af velfærdsmodeller og definerer 

fire velfærdsmodeller: Den liberale, den korporative, den katolske og den socialdemokratiske. Til tider slår 

han den katolske og den korporative sammen (Bislev, 2004, s. 119). I Esping-Andersens definition af de 

forskellige velfærdsmodeller er der særligt fokus på forholdet mellem stat, samfund og individ (Bislev, 2004, 

s. 118). Esping-Andersens tre/fire velfærdsmodeller er: 

 

1. Den liberale/angelsaksiske model: I denne model ønsker man at skabe en form for ”økonomisk 

bund” i samfundet for at hjælpe de svageste. Man kan sige at det er en nedre økonomisk grænse, 

som sikrer samfundet mod eksistensen af en egentlig klasse af fattige (Bislev, 2004, s. 120). De 

sociale ydelser er på et lavt niveau, så borgerne tilskyndes til selv at sikre sig imod økonomisk 

nedgang. I den liberale model opretholdes klassedelingen imellem de lave og høje indkomster 

(Bislev, 2004, s. 120). Der er høj fleksibilitet, men også høj usikkerhed for de ansatte (Jensen, 2005). 

 

2. Den korporative/kontinentale model: I denne model er det gældende at optjeningen af de sociale 

rettigheder følger den beskæftigelse man har, dvs. at de indkomstforskelle som allerede eksisterer 

på arbejdsmarkedet opretholdes (Bislev, 2004, s. 119). Denne model bruges typisk i den germanske 

del af verden. For lønmodtagerne i lande med den korporative model er det svært at blive 

afskediget. Det skaber et ufleksibelt system, dog med en høj grad af lighed (Jensen, 2005). Den 

katolske model bygger på disse ideer, dog med visse forskelle, f.eks. er subsidiaritetsprincippet59 en 

                                                 
59

 Subsidiaritetsprincippet er et princip som ofte bruges i EU-retten, og det er et princip som går ud på at de problemer 
der måtte opstå, løses så tæt på borgeren som muligt. Ift. velfærd betyder princippet at statens rolle er begrænset, og 
det er op til de nødvendige instanser i de pågældende lokalområder at løse de opståede problemer. Staten blander sig 
altså, for så vidt det er muligt, udenfor. 
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vigtig del af den katolske model (Bislev, 2004, s. 120). 

 

3. Den socialdemokratiske/skandinaviske model: Via en stærk stat skal eksempelvis arbejdsløse sikres 

mod at miste deres evne til at fungere i samfundet ved hjælp af understøttelse (Carey-Bélanger, 

1999). De sociale ydelser skal hjælpe borgerne til at opretholde et vist økonomisk niveau, indtil de, 

ved statens hjælp, vender tilbage til arbejdsmarkedet. Ideerne om solidaritet og lighed er en vigtig 

del af denne model. Dem som tjener mest, skal også bidrage mest økonomisk (Bislev, 2004, s. 121). I 

den socialdemokratiske model er arbejdsmarkedet fleksibelt. Det er forholdsvis let at afskedige, til 

gengæld er der en relativ høj kompensation i tilfælde af arbejdsløshed (Jensen, 2005). 

2.5.1. Den katolske velfærdsmodel 

Den katolske model bygger på hovedideerne fra den korporative model. I modsætning til den 

socialdemokratiske model bygger den katolske model ikke på en idé om lighed og solidaritet. I den 

korporative model, og dermed i den katolske model, modtager man sine sociale ydelser fra den sektor man 

arbejder i. Når man arbejder, betaler man derfor til den samme ”pulje” som man modtager f.eks. 

arbejdsløshedsunderstøttelse fra (Carey-Bélanger, 1999). Dvs. at hvis en spanier har været beskæftiget i 

byggesektoren og bliver arbejdsløs, modtager spanieren sin arbejdsløshedsunderstøttelse fra den samme 

”pulje” som han betalte til da han var i arbejde. 

 

Den katolske model bygger desuden på visse patriarkalske ideer. De skel der er imellem de forskellige 

samfundsklasser, bliver bibeholdt med de sociale ydelser. I tilfælde af afskedigelse vil dem som havde et 

velbetalt arbejde, modtage højere sociale ydelser end dem der havde et arbejde med en lavere løn (Greve, 

2004, s. 119). Den katolske model bygger også, som navnet antyder, på visse katolske grundideer. Inden der 

var en slags velfærdssamfund, kom hjælpen fra kirken. Kirken og familien har været grundpillerne i den 

sociale hjælp til folk i nød, f.eks. arbejdsløse. Det har været sådan at kvinderne i lande med den katolske 

model, her Spanien, var afhængige af deres ægtefælles indkomst når man skulle udregne hvad kvinden 

skulle have i arbejdsløshedsunderstøttelse. Modellen bygger på den idé at manden i familien skal være 

hovedforsørger (Moreno, 2003, s. 3). Modellen bibeholder dermed den traditionelle familietype med 

hjemmegående husmor og forsørgende ægtemand. 

 

I den korporative/katolske model er statens rolle begrænset. Det karakteristiske ved den katolske model er 

at den er bygget på subsidiaritetsprincippet. Dette skaber et meget ufleksibelt system fordi de forskellige 

opgaver er fordelt ud til mange små og lokale instanser (Greve, 2004, s. 120). Det gør det svært for de 

forskellige instanser at koordinere de forskellige opgaver. Dette ses tydeligt i Spanien som er stærkt 
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decentraliseret og hvor opgaverne klares så tæt på borgerne som muligt, jf. afsnittet om kollektive 

overenskomster i Spanien, afsnit ”2.3.1. I Spanien”. 

 

Den aldrende befolkning sammenholdt med den faldende fødselsrate kan betyde at den katolske 

velfærdsmodel kan komme under pres (Tamames & Rueda, 2005, s. 483). Den aldrende befolkning gør også 

at den arbejdende masse bliver mindre og mindre. Der er derfor ekstremt vigtigt at få beskæftiget det høje 

antal af unge arbejdsløse. Den nuværende velfærdsmodel, hvor man får sociale ydelser efter sin 

uddannelse, gør det dog svært for de unge i fremtiden, fordi en stor del af de spaniere der var ansat i 

byggebranchen, før Krisen brød ud, droppede deres uddannelse for at få job i den ekspanderende 

byggebranche. Situationen for dem er nu at de er arbejdsløse og uden uddannelse. 

2.5.2. Den socialdemokratiske velfærdsmodel 

Et kendetegn ved den socialdemokratiske velfærdsmodel er at skatteindtægterne er en vigtig del af det 

økonomiske grundlag. Hvis dette skal fungere, er det centralt at staten har en forståelse hos borgerne for at 

de skal hjælpe hinanden solidarisk, til gavn for dem der får brug for sociale ydelser (Bislev, 2004, s. 121). 

Modellen bygger på et princip om lighed, i modsætning til den liberalistiske model som vil opretholde 

ulighed som en drivkraft i samfundet. Princippet om lighed kan findes i alle relationer i samfundet, mellem 

mænd og kvinder, mellem beskæftigede og ledige, mellem rige og fattige – hvorfor denne velfærdsmodel 

søger at udligne indkomst- og formueforskelle. Dette sker via skattesystemet, hvorfor modellen og især de 

skandinaviske lande er kritiseret for det høje skattetryk. 

 

Den socialdemokratiske model forsøger at hjælpe dem der er blevet ramt økonomisk, f.eks. under en 

økonomisk krise, så man kan undgå at de bliver tabt af samfundet. Staten søger at hjælpe borgerne med at 

vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt (Rold Andersen, 1996, s. 136).  

 

Noget andet der kendetegner lande der har den socialdemokratiske model, som f.eks. Danmark, er at i disse 

lande er der en stor offentlig sektor. Dette betyder at staten hjælper borgerne, når de har brug for lægelig 

hjælp, børnepasning o.l. Børnepasningen betyder at det er nemmere for kvinderne at komme ud på 

arbejdsmarkedet (Rold Andersen, 1996, s. 138). Vigtigheden af en stor offentlig sektor betyder at mange af 

de arbejdende er beskæftiget i netop denne sektor. I Danmark er ca. 1/3 af alle beskæftigede ansat i den 

offentlige sektor (Zimmermann & Egmose, 2012). 

 

I Danmark er der, som sagt, også en stærk arbejderbevægelse (Bislev, 2004, s. 126). Den stærke 

arbejderbevægelse er med til at sørge for at den offentlige sektor har haft en aktiv rolle i opretholdelsen af 
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befolkningens velfærd.  Det er relativt nemt at afskedige de ansatte, som til gengæld har en økonomisk 

sikring i tilfælde af arbejdsløshed. 

 

Arbejdsmarkedet i den socialdemokratiske model er kendetegnet ved at være meget fleksibelt (Jensen, 

2006, s. 8). Som sagt gør dette sig specielt gældende i Danmark hvor flexicurity-begrebet er velintegreret. 

Ifølge seniorforsker ved den europæiske tænketank Breugel, André Sapir, er det nødvendigt, for at EU’s 

indre marked kan fungere korrekt, at specielt den katolske og den kontinentale velfærdsmodel bliver 

reformeret, da de betragtes som meget ineffektive. Sapir mener at dette skal ske efter enten 

socialdemokratisk eller angelsaksisk forbillede (Jensen, 2006, s. 9). De to sidstnævnte velfærdsmodeller 

beundres bl.a. for statens tilbageholdende rolle, i hvert fald hvad angår vilkårene på arbejdsmarkedet, og 

disse velfungerende elementer bør derfor, ifølge Sapir, overføres til de to andre velfærdsmodeller. 

 

Til gengæld er beskatningen høj i den socialdemokratiske model, ikke mindst i Danmark. Det giver et godt 

grundlag for arbejdsløshedsdagpenge og andre sociale ydelser. Dette økonomiske grundlag er ikke til stede i 

den katolske model, slet ikke i Spanien. Og heller ikke mentaliteten hos borgerne om lighed og solidaritet. 

Dette er en væsentlig hindring for brug af elementer fra flexicurity-modellen. 

 

Et ”strukturelt” forhold er dermed også forskellen i mentalitet – som fører til en forskellig holdning til staten 

og fællesskabet. I Spanien er der almindelig mistillid til myndighederne (Marcitllach & Garcia, 2011, s. 4). 

Der er ofte korruptionssager i pressen, og det er også almindeligt at høre bemærkninger som at alle 

politikere er korrupte, fagforeningerne er korrupte og i lommen på staten, uden indflydelse. Denne mistro 

er nok med til at forklare den lave organisationsprocent. Og det meget forskellige skattesystem betyder at 

”fællesskabet” ikke har det samme økonomiske grundlag i Spanien som i Danmark. 
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2.6. Delkonklusion 

Krisen har haft stor indvirkning på det spanske såvel som det danske arbejdsmarked, jf. afsnit 2.2. Min 

analyse af de to landes arbejdsmarked har dog vist at Krisen har fået noget bedre fat i det spanske 

arbejdsmarked end det danske. I Spanien er hver fjerde uden arbejde hvor det i Danmark ”kun” er knap 7 % 

der står uden arbejde. Den store forskel i arbejdsløshed grunder i flere strukturelle forskelle. 

 

Ser man på de kollektive overenskomster i de to lande, er der på det spanske arbejdsmarked flere kollektive 

overenskomstniveauer end i Danmark. På det spanske arbejdsmarked kan der være op til fire 

overenskomster inden for den samme type af arbejde. Dette kan gøre det vanskeligt at ændre 

ansættelsesvilkårene for at tilpasse dem, f.eks. når virksomhederne har økonomiske problemer. Det kan 

afspejle sig i at virksomhederne typisk vælger at afskedige medarbejdere frem for at ændre lønningerne 

eller arbejdstiderne. Endnu en årsag til Spaniens høje arbejdsløshed. Når Spanien har så mange 

overenskomstniveauer, i hvert fald ift. i Danmark, betyder det også at forhandlingerne, når der skal 

forhandles nye overenskomster, trækker ud, og i værste fald bliver de forrige overenskomster blot 

forlænget. Dermed bliver ansættelsesvilkårene ikke tilpasset til udviklingen, men ”fastfrosset”. 

 

På det danske arbejdsmarked er der kun et enkelt overenskomstniveau – det nationale. Det betyder at 

arbejdsmarkedets parter forhandler overenskomster som er dækkende for hele industrier eller sektorer. 

Denne form for overenskomstdækning betyder at det i Danmark er nemmere at tilpasse 

ansættelsesvilkårene til en skiftende økonomisk udvikling60. En anden strukturel forskel imellem Spanien og 

Danmark er samarbejdet imellem arbejdsmarkedets parter. I Danmark arbejder de tæt sammen, f.eks. når 

der skal forhandles kollektive overenskomster. Det tætte samarbejde imellem arbejdsmarkedets parter i 

Danmark bygger også på fagforeningernes styrke, som bl.a. skyldes den høje organisationsgrad (ca. 80 %). 

Det står i kontrast til situationen i Spanien hvor kun ca. 16 % er medlem af en fagforening. En stærk 

fagforening betyder desuden at virksomhederne har sværere ved ikke at overholde de vilkår som er fastsat i 

de kollektive overenskomster. 

 

En anden strukturel forskel på det spanske og danske arbejdsmarked handler om 

ansættelseskontrakter/flexicurity. På det spanske arbejdsmarked er ca. 30 % af alle ansættelseskontrakter 

tidsbegrænsede. Det er den højeste procentdel i hele EU. Den høje andel af tidsbegrænsede kontrakter 

giver selvfølgelig en form for ”buffer” for de spanske arbejdsgivere, fordi der så er en stor andel af 

arbejdsstyrken som kan ansættes i de brancher hvor der i en periode er ekstra brug for arbejdskraft. 

                                                 
60

 Det er helt aktuelt sket i bl.a. SAS og Post Danmark. 
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Problemet med en stor andel af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter opstår når det er økonomisk 

trængte tider, som f.eks. under den nuværende krise. Der er så ikke længere arbejde til den store andel af 

ansatte på tidsbegrænsede kontrakter, og disse ansatte bliver arbejdsløse. 

 

Den danske jobmobilitet er den højeste i EU. Det giver, på samme måde som den store andel af 

tidsbegrænsede kontrakter i Spanien, arbejdspladserne en stor fleksibilitet. Forskellen er brugen af 

tidsbegrænset ansættelse. Dette betyder at de ansatte føler sig mere udsatte i Spanien og dermed også er 

mere nervøse for om deres jobsituation ændrer sig i løbet af kort tid. Det har endvidere en indflydelse på de 

ansattes ønsker om at efteruddanne sig, fordi de sandsynligvis hellere vil bruge deres kræfter på det arbejde 

de besidder på pågældende tidspunkt, end at efteruddanne sig og opkvalificere deres kompetencer. 

 

De to landes arbejdsmarkeder har en meget forskellig brug af flexicurity. Trods anbefalinger fra EU, er det 

begrænset hvor meget flexicurity der er på det spanske arbejdsmarked, og det er vanskeligt at 

implementere. Flexicurity spiller en stor rolle i Danmark, selvom modellen er blevet forringet. 

 

Den sidste strukturelle forskel på det spanske og danske arbejdsmarked drejer sig om de to landes 

velfærdsmodeller, henholdsvis den katolske model og den socialdemokratiske model. Den største forskel 

imellem de to velfærdsmodeller er at den socialdemokratiske velfærdsmodel bygger på en 

”solidaritetstankegang”, hvorimod den katolske velfærdsmodel i højere grad bygger på 

subsidiaritetsprincippet. Denne forskel gør sig gældende bl.a. hvad angår tildelingen af sociale ydelser. I 

Danmark betyder dette at alle skal have ret til den samme størrelse ydelser, hvorimod det i Spanien betyder 

at de sociale ydelser er baseret på ens egen eller ægtefællens jobhistorie og indkomst. I Spanien er man 

altså i højere grad afhængig af hvad man tidligere har været beskæftiget med. 
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3.0. BOLIGMARKEDET 

Krisen brød for alvor ud som følge af en række misligholdte lån optaget i forbindelse med boligkøb. Det er 

derfor oplagt at undersøge de strukturelle forskelle på boligmarkedet i henholdsvis Spanien og Danmark. 

 

Dette kapitel vil starte med en historisk gennemgang af 

boligmarkedets udvikling i de seneste 10 år i de to lande, 

afsnit 3.1. Situationen er nemlig den at på det spanske 

boligmarked har der i mange år været en tradition for at eje 

frem for at leje (Tamames & Rueda, 2005, s. 279). Spanien 

har en af de højeste procentdele af ejerboliger 

sammenlignet med resten af de europæiske 

boligmarkeder61. Dette står i kontrast til situationen på det 

danske boligmarked hvor der dels er en større andel af 

lejeboliger og dels er flere forskellige muligheder for at bo til leje. 

 

Andre strukturelle forskelle på det spanske og det danske boligmarked er boligtyperne og borgernes 

mentalitet62. Dette vil blive behandlet i afsnit 3.2. En vigtig forskel er nemlig at der på det danske 

boligmarked findes andelsboliger. Hvad angår mentaliteten er der også stor forskel. På det spanske 

boligmarked mener mange at det er spild af penge at bo til leje (Marcitllach & Garcia, 2011, s. 3). Denne 

tankegang findes også på det danske boligmarked, men ikke i lige så høj grad. 

 

En fjerde strukturel forskel imellem boligmarkedet i Spanien og Danmark er hvad angår tvangsauktioner. 

Dette vil blive behandlet i afsnit 3.3. Den største strukturelle forskel er at i Spanien kan bankerne købe en 

udbudt bolig til 50 % af vurderingsprisen, hvis det ikke er lykkedes at sælge den pågældende bolig på 

tvangsauktionen (Meraviglia & Viñas, 2011). Dette står i kontrast til situationen på det danske boligmarked, 

hvor bankerne ikke har nogen særstilling og økonomiske fordele ved tvangsauktioner. 

                                                 
61

 Spaniens ejerboligrate ligger på ca. 80 %, jf. figuren i afsnit ”3.1.1.2. Den seneste udvikling”. Dette står i stærk 
modsætning til andelen af ejerboliger på det danske boligmarked, som ligger på ca. 50 % (Borg Kristensen, 2011, s. 9). 
62

 Borgernes mentalitet er en del af kulturen i et land. Kulturen er med til at forme de strukturer og systemer landet 
har. Mentaliteten har indvirkning på hvilke boligtyper der foretrækkes og kan dermed videreføres til strukturelle 
forskelle. 

Efter Krisen brød ud, er antallet af boliger med ”Se 
Vende” steget markant. 
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3.1. Udviklingen på boligmarkedet 

3.1.1. Udviklingen på det spanske boligmarked 

Det spanske boligmarked har i mange år været den bærende kraft bag den spanske økonomi, så da 

boligboblen brast, fik det enorme konsekvenser for Spaniens økonomiske fremtid. Dette udsagn støttes af 

chefanalytiker for Nykredit Ulrik Bie: ”Boligmarkedet og det medfølgende byggeboom var og er 

hovedårsagen til Spaniens problemfyldte økonomiske situation i disse år” (Bie, 2012, s. 5). 

3.1.1.1. Den historiske udvikling – Spanien og euroen 

Efter slutningen af den spanske borgerkrig opstod der et enormt boligbehov i Spanien (Tamames & Rueda, 

2005, s. 274). Specielt flytningen fra land til by gjorde boligbehovet alarmerende. Op igennem de følgende 

60 år ekspanderede antallet af boliger massivt. Fra Nordeuropa rejste folk på ferie til Spaniens 

Middelhavskyst, og der var behov for hoteller og ferieboliger. Det medførte også udenlandske 

investeringer. Turismen og infrastrukturen blev udbygget. Både spanske og udenlandske banker ydede 

kreditter til boligkøb. Spanierne selv foretrak ejerboliger, da mange spaniere så det som ”spild af penge” at 

betale udgifter til en lejebolig63 (Marcitllach & Garcia, 2011, s. 3). 

 

Spaniens indtrædelse i euro-zonen i januar 1999, og siden erstatningen af pesetaen med euroen i januar 

2002, betød mange positive ting økonomisk set for spanierne. Bl.a. fik spanierne nu mulighed for at låne 

penge til meget mere favorable renter end de havde haft mulighed for før indtrædelsen (Stratfor, 2009). De 

billige lån64 generede en enorm efterspørgsel på dels forbrugsgoder, som f.eks. biler, køkkenudstyr etc., og 

dels boliger. 

 

Ifølge Juan Marín Lozano var Spanien ikke klar til de store ændringer det medførte at blive en del af euro-

zonen (Lozano, 2011, s. 1). Hverken de spanske politikere eller de spanske brancher var klar til at indordne 

sig på disse store ændringer Spanien nu stod overfor. Man valgte efterfølgende at basere store dele af sin 

økonomi på den blomstrende byggebranche. Man havde ikke tidligere i EU set en økonomisk vækst magen 

til den Spanien oplevede i begyndelsen af d. 21. århundrede (Lozano, 2011, s. 2). 

 

                                                 
63

 Dette kan man også se i udviklingen i ejerboligraten på det spanske boligmarked. I 1960 var 53,13 % af alle boliger 
ejerboliger, i 1970 var 66,67 % af alle boliger på det spanske boligmarked ejerboliger. I 1980 var ejerboligraten 76,04 % 
og i 1990 var den steget til 82,98 % (Atterhög, 2005, s. 17). I dag ligger den som sagt på ca. 80 %. 
64

 Desuden udbød långiverne favorable lån til bl.a. unge latinamerikanere, som aldrig før havde kunnet optage lån, som 
en del af Regeringens politik om at sætte fart i integrationen og assimilationen (Stratfor, 2009). 
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De fleste investeringer gik til byggesektoren. Spaniens produktivitet, effektiviteten på arbejdsmarkedet, var 

fortsat lav, fordi der ikke var interesse i at investere i forskning og udvikling af kompetencer og teknologi 

(Becerra, 2009, s. 169). Det ufleksible arbejdsmarked og den lange, ineffektive arbejdstid65 var medvirkende 

til den lave produktivitet66. Trods dette voksede BNP67, økonomien voksede, og beskæftigelsen steg indtil 

2007. Samtidig steg den private gæld (Becerra, 2009, s. 171). Det har ført til enorme udgifter til renter og 

afdrag på gæld, som er særligt alvorligt med de mange usikre ansættelsesforhold. Man kan tale om en 

”kredit-fælde”. 

 

Fordi det gik godt økonomisk for spanierne, troede 

mange at byggeboomet ville fortsætte for evigt, så i 

stedet for at nøjes med at købe en bolig, købte de 

tre. Så kunne man have en til sig selv, bruge en til 

udlejning og fortjeneste og en til at opholde sig i når 

man havde weekend (Marcitllach & Garcia, 2011, s. 

3). Dermed tog spanierne ikke højde for at det ville 

betyde at de ville øge deres personlige gæld. 

Beklageligvis for Spanien regnede de spanske 

politikere også med at byggeboomet ville fortsætte lang tid ud i fremtiden, så der blev ikke foretaget de 

nødvendige tiltag for at forhindre at spaniernes personlige gæld blot steg og steg (Stratfor, 2009). 

 

Den stigende mængde boligkøb startede en tre-trins-raket af ”booms”. Efterspørgslen efter boliger førte til 

et boom på boligmarkedet, som førte til et boom i byggebranchen, som ledte til et boom i antallet af 

personlige lån (Stratfor, 2009). Den positive udvikling i boligbranchen medførte at den spanske økonomi og 

beskæftigelsen voksede. Udviklingen betød at boligbranchen stod for ca. 10 % af Spaniens BNP og 14 % af 

alle beskæftigede i 2007 (Ibid.). 

 

På det spanske boligmarked er det meget normalt at spaniere, såvel som udlændinge, erhverver sig 

sommerhuse eller andre former for sekundære boliger. Dette gør sig gældende for mere end halvdelen af 

alle spanske familier68. Spanierne gør dog ikke så ofte brug af deres sekundære boliger (Tamames & Rueda, 

2005, s. 280). Som man kan se af bilag 4, tabel 1, har Spanien den næsthøjeste andel af sekundære boliger 

                                                 
65

 Bl.a. pga. transport og siesta. 
66

 F.eks. var Spanien det eneste EU-medlemsland hvis produktivitet faldt fra 1996 til 2005 (Becerra, 2009, s. 169). 
67

 Udvikling i % af BNP: 105 % i 2000, 161 % i 2005, 215 % i 2007 (Becerra, 2009, s. 171). 
68

 Dette betyder at der i så fald er en stor sum penge som ikke har mulighed for at ”reproducere” sig, og dermed ikke 
kan blive investeret i brancher eller sektorer, som f.eks. forskning og udvikling, hvor det er nødvendigt at investere 
(Tamames & Rueda, 2005, s. 280). 

... Også butikkerne blev ramt af Krisen og måtte lukke 
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pr. 1000 indbyggere, 160 sekundære boliger pr. 1000 indbyggere. EU-gennemsnittet er på ca. 70 sekundære 

boliger pr. 1000 indbyggere69. 

 

Antallet af ejerboliger i Spanien steg siden starten af det 21. århundrede. Dette resulterede i et 

underudviklet lejeboligmarked, som i 2004 kun stod for ca. 10 % af den samlede mængde af boliger. Den 

stigende efterspørgsel fik boligpriserne til at stige, så da Jose Luis Zapatero tiltrådte som ministerpræsident i 

2004, så han det nødvendigt at indføre en række tiltag som skulle gøre det mere gunstigt at bo i lejeboliger, 

for at fremme en større andel af lejeboliger på det spanske boligmarked (Tamames & Rueda, 2005, s. 278). 

Blandt tiltagene var en plan om at bygge 700.000 boliger over en periode på fire år. Boligerne skulle udlejes 

til nedsatte priser, så de ville tiltrække unge og andre typer af lavindkomstgrupper. 

 

Tiltagene hindrede dog ikke at spanierne stadig foretrak at investere de penge, som de ikke havde, i fast 

ejendom. Det spanske aktiemarked blev betragtet af spanierne som ugunstigt, så spanierne mente ikke at 

det ville være rentabelt at investere sine penge her. Man kan sige at de spanske investeringer gik ”desde las 

acciones a los ladrillos” (Tamames & Rueda, 2005, s. 279). Dermed fortsatte den private gæld med at stige 

samtidig med at huspriserne steg og steg70. De spanske huspriser nåede derfor et niveau som var langt over 

det niveau boligerne reelt var vurderet til. 

 

Som nævnt, gjorde Spaniens blomstrende boligmarked at der kom flere udlændinge som ønskede at 

investere penge i boliger. Spaniens produktivitet har været meget lav, så Spaniens økonomi har altid været 

meget afhængig af udenlandske investeringer. Dette har også afspejlet sig på boligmarkedet, hvor mere end 

to mil. udlændinge har investeret i boliger i Spanien (Becerra, 2009, s. 172). 

                                                 
69

 I den anden ende af ”skalaen” befinder Danmark sig med ca. 20 sekundære boliger pr. 1000 indbyggere. For 
nærmere information om den nuværende situation på det danske boligmarked, se afsnit ”3.1.2.2. Den seneste 
udvikling”. 
70

 Som man kan se af graf 1 og graf 2 i ”bilag 3” er både boligpriserne og de private husholdningers personlige gæld 
bare steget og steget ca. siden 2000. Dette skabte en boligboble som måtte briste på et tidspunkt, så da den finansielle 
krise for alvor brød ud i 2007-2008, var Spanien allerede på vej ind i alvorlige økonomiske og strukturelle problemer. 
Man kan sige at finanskrisens udbrud sparkede til et land der allerede lå ned. 
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3.1.1.2. Den seneste udvikling 

Hvad angår beskæftigelsen i byggesektoren, kan man tydeligt se at Krisen har haft en betydelig indvirkning. I 

2007 var 13,6 % af spanierne beskæftiget i byggebranchen. I 2010 var beskæftigelsen faldet en smule til 9,3 

%. Siden er beskæftigelsen faldet yderligere og var i 2011 8,7 % (Serantes, 2012, s. 8). Dermed er 

beskæftigelsen i byggebranchen faldet ca. til niveauet i 1997 før det spanske byggeboom for alvor satte ind. 

 

Også investeringerne i boligsektoren er faldet. I 1997 blev 4,7 % af Spaniens BNP investeret i boligsektoren. I 

2007 var investeringerne steget til 9,2 % af Spaniens BNP. I 2011 var 4,1 % af Spaniens BNP brugt på 

investeringer i boligsektoren (Serantes, 2012, s. 8). Disse tal viser tydeligt hvorledes man i Spanien havde 

stor tiltro til at den spanske byggesektor ville fortsætte sin positive udvikling, og at behovet for boliger i 

Spanien ville fortsætte. 

 

Selvom andelen af ejerboliger på det spanske boligmarked er faldet en 

smule, er andelen af ejerboliger af den samlede boligmasse på det 

spanske boligmarked stadig den højeste i EU, som det fremgår af figuren 

til højre. 

 

Flere analyseinstitutter vurderede at de spanske boligpriser lå 13-30 % 

over den reelle ejendomsværdi (Serantes, 2012, s. 6). Efter Krisen brød ud 

og den spanske boligboble brast, er de spanske boligpriser blevet 

nedjusteret mellem 16 % og 26 % jf. figur 1, bilag 4. Figur 1, bilag 4, viser 

desuden at specielt på den spanske ”Solkyst” er priserne blevet 

nedjusteret markant. 
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3.1.2. Udviklingen på det danske boligmarked 

Ligesom i Spanien har Danmark oplevet et boom på boligmarkedet i de senere år. I Danmarks tilfælde har 

boomet dog ikke været lige så markant, bl.a. fordi Danmark ikke har oplevet den samme økonomiske vækst 

og derfor ikke været lige så attraktivt et område for udenlandske investeringer71.  

3.1.2.1. Den historiske udvikling i Danmark 

Det danske boom på boligmarkedet startede omkring 2003 (Dam et. al, 2011a, s. 48). I 2003 blev de 

afdragsfrie lån72 introduceret i Danmark. De afdragsfrie lån blev hurtigt populære i den danske befolkning og 

fik efterspørgslen på ejerlejligheder til at stige73, da mange mente at den nye lånetype gjorde det mere 

favorabelt at købe frem for at leje. Efterspørgslen på boliger steg derfor støt i de efterfølgende år, og 

boligpriserne fulgte med. 

 

I modsætning til i andre lande indtraf stigningen i boligpriserne forholdsvis sent74. Til gengæld steg priserne 

relativt ”stejlt” (Dam et. al, 2011a, s. 50). Udviklingen på det danske boligmarked i løbet af 2000’erne var 

altså usædvanligt hektisk både i historisk og international sammenhæng. I andre lande oplevede man en 

stille og rolig stigning i huspriserne op igennem 2000’erne, hvorimod man i Danmark oplevede at 

prisstigningen nærmest kom snigende, for til sidst at springe ud i 2005. 

 

Som man kan se af tabel 1, bilag 5, betød den stigende efterspørgsel på boliger ikke et tilsvarende boom i 

byggebranchen som i mange andre lande. I Danmark førte den stigende efterspørgsel på boliger blot til en 

lille stigning i antallet af nye boliger, da det historisk set i Danmark har været mere fordelagtigt at bygge nyt 

når dette bliver billigere ift. at købe eksisterende bolig (Dam et. al, 2011a, s. 49). Tabel 1 viser dog også at da 

boligboblen ”satte ind” i 2005 faldt antallet af ubeboede boliger markant. Andelen af ubeboede boliger af 

den samlede boligmasse faldt fra 12,1 % i 2004 til 5,5 % i 2005 (Borg Kristensen, 2011, s. 38). 

 

Ligesom i mange andre lande førte de hastigt stigende boligpriser på boligmarkedet i Danmark også til en 

øget forekomst af boligspekulanter. I modsætning til i andre lande var det dog i Danmark sådan at blot en 

lille gruppe på 30-40 spekulanter har været skyld i at en lang række danske banker måtte krakke. Den lille 

                                                 
71

 Desuden har Danmark en særregel, som blev indført da Danmark blev medlem af EU i 1972, ift. udlændinges 
mulighed for at købe sommerhuse i Danmark. Reglen betyder at udlændinge, som ikke har dansk statsborgerskab, skal 
søge om dispensation hos justitsministeriet for at købe et sommerhus i Danmark (EU-oplysningen.dk, uden årstal). 
72

 Afdragsfrie lån er som navnet antyder en lånetype hvor man ikke betaler afdrag på lånet i en periode på f.eks. 10 år. 
73

 Som man kan se på graf 1, bilag 4, steg huspriserne i Danmark ret markant fra 2003 til omkring 2007. Herefter 
stagnerede huspriserne i et par år for til sidst at falde igen.  
74

 Priserne begyndte for alvor først at stige i Danmark i 2005 jf. graf 1, bilag 4. 
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gruppe af spekulanter er gået fra bank til bank og har lånt store summer i hver enkelt bank. Da de danske 

boligpriser så faldt drastisk, led spekulanterne store tab og kunne ikke betale de lånte penge til bankerne 

tilbage (BT, 2011). Fordi spekulanterne har ”spredt” deres gæld til flere banker, har de faldende boligpriser 

skabt en slags dominoeffekt, som har været medvirkende til at trække de låneudbydende banker med ned 

når spekulanterne ikke har kunnet betale deres gæld tilbage. Adm. Direktør i Finansiel Stabilitet, Henrik 

Bjerre-Nielsen, bekræfter at en stor del af låntagerne går igen i de krakkede banker (BT, 2011)75. 

 

Den enorme usikkerhed som blev skabt på det danske boligmarked efter Krisen brød ud i 2007, gjorde at 

mange danskere var tilbageholdende med at købe nye boliger. Dette resulterede i et fastfrossent 

boligmarked hvor liggetiden for boligerne steg, boligpriserne fortsatte med at falde og forbrugertilliden var i 

bund (Engelschmidt, 2011). De potentielle købere var usikre på hvilken vej den økonomiske udvikling, på 

såvel nationalt som internationalt plan, ville gå. Dette fik forbrugernes købelyst til at falde og gjorde 

jobmarkedet usikkert. Så på trods af at der var masser af boliger til salg, forholdt køberne sig afventende. 

 

Selvom det danske boligmarked generelt var hårdt ramt af Krisen, var det dog ikke alle typer af boliger der 

var lige svære at sælge. En undersøgelse fra boligsiden.dk fra 2011 viste at en andelsbolig i gennemsnit blev 

solgt 28 dage hurtigere end en ejerbolig (Dilling, 2011). Forskellen har dog været endnu større, da der i 

januar 2011 var en forskel på 48 dage76. Andelsboliger kan have den fordel at den pris man betaler for 

”andelen” af andelsboligen, kan være lavere end købsprisen for en tilsvarende ejerbolig. Dermed kræver 

køb af andelsboliger ikke at man optager et lån i samme størrelse som ved køb af en ejerbolig. Og der kan 

ikke optages kreditforeningslån77 til andelsboliger. 

3.1.2.2. Den seneste udvikling78 

Ligesom i Spanien er beskæftigelsen i den danske byggebranche blevet påvirket af Krisen. Som man kan se 

af tabel 2, bilag 5, var der i 2007 beskæftiget 6,8 % i den danske byggebranche. I 2010 var dette tal faldet til 

5,8 % af det samlede antal beskæftigede i Danmark. Ligesom i Spanien faldt antallet af beskæftigede i den 

danske byggebranche yderligere i 2011. I 2011 var 5,6 % af den samlede arbejdsstyrke beskæftiget i 

byggebranchen, jf. tabel 2, bilag 5. 

 

                                                 
75

 Konklusionerne fra BT’s artikel er endvidere bekræftet via telefonisk kontakt med kommunikationschef i Finansiel 
Stabilitet, Jesper Larsen-Ledet. 
76

 Det skal her bemærkes at mht. andelsboliger, eksisterer der i Danmark desuden et marked for privat salg af 
andelsboliger. Boligsiden.dk’s undersøgelse er udelukkende foretaget på boliger solgt igennem ejendomsmæglere. 
77

 Et kreditforeningslån er et lån foretaget i et realkreditinstitut eller en kreditforening. 
78

 For at læse mere om andelen af sekundære boliger på det danske boligmarked se ”3.1.1.1 Den historiske udvikling – 
Spanien og euroen” sammenholdt med ”tabel 1, bilag 4”. 
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Som man kan se af grafen nedenfor skete der omkring 2005 en stigning i boliginvesteringerne i bl.a. 

Danmark. I 2005 blev 6 % af den danske BNP investeret i byggebranchen. I 2007 var investeringerne steget 

til 7 % af det danske BNP. I 2010 var boliginvesteringerne i Danmark, ligesom i bl.a. Spanien, så faldet igen. I 

2010 blev 4 % af den danske BNP investeret i boliger79. 

 

Graf 2, bilag 5, viser at prisstigningerne på boliger 

satte senere ind i Danmark sammenlignet med andre 

lande. De danske boligpriser begyndte for alvor at 

stige i 2005, hvor boligpriserne i de andre lande 

begyndte at stige allerede i 2002. De danske 

boligpriser toppede i 2007 hvor de var steget med 60 

% ift. niveauet i 2000. Sidenhen er de danske 

boligpriser dog faldet yderligere og ligger nu i 

nærheden af det niveau de havde inden priserne 

begyndte at stige. 

 

 

                                                 
79

 Grafen viser også tydeligt hvorledes man i Spanien satte stor lid til de stigende boligpriser, fordi man investerede så 
stor en andel af sit BNP i boliger. For nærmere information om det spanske boligmarked, se afsnit ”3.1.1. Udviklingen 
på det spanske boligmarked. 
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3.2. Boligtyper 

Som nævnt i afsnit ”3.1. Udviklingen på boligmarkedet” har det spanske boligmarked en af de højeste 

andele af ejerboliger i Europa ift. den samlede mængde af boliger. Spaniens ejerboligrate ligger på 81 % jf. 

figur 1, afsnit ”3.1.1.2. Den seneste udvikling”. Danmark har en ejerboligrate på ca. 55 %. 

 

En høj ejerboligrate betyder bl.a. at en større del af personerne sandsynligvis er nødt til at låne penge når 

de skal købe sig en bolig, i modsætning til hvis ejerboligraten er lav. Derudover kan en høj ejerboligrate få 

alvorlige konsekvenser for en højere andel af beboerne, hvis ikke de har råd til at betale deres låneafdrag. 

 

Jeg vil derfor i det følgende beskrive de forskellige boligtyper samt hvilken rolle henholdsvis borgernes 

mentalitet og politikerne har spillet. 

3.2.1. Definition af boligtyper 

Grundlæggende findes der tre boligtyper: 1) ejerboliger 2) lejeboliger og 3) andelsboliger. Ejerboliger er 

kendetegnet ved at det er ejeren selv der bor i boligen (denstoredanske.dk). Ejeren har stået for at 

”indsamle” den nødvendige kapital for at betale den pågældende købssum for boligen. Dette sker typisk ved 

at optage et lån i en bank eller i et kreditinstitut80. Hvis boligprisen stiger, opnår ejeren af ejerboligen en 

friværdi, og såfremt ejeren efterhånden har fået afbetalt sit lån, en fortjeneste ved et salg af boligen. Hvis 

boligprisen derimod falder, kan ejeren risikere at lide tab, og i værste fald kan boligen komme på 

tvangsauktion (Ibid.). Som tidligere nævnt er ejerboligen den mest udbredte boligtype på både det spanske 

og det danske boligmarked. 

 

I lejeboligen er det sædvanligvis en anden end ejeren af boligen der er bosiddende (denstoredanske.dk). 

Udlejeren af lejeboligen kan enten være en privat udlejer, typisk den egentlige ejer af boligen, eller et 

selskab som almindeligvis administrer en større mængde af lejeboliger. En anden type af udlejer kan være 

et alment boligselskab. Et alment boligselskab er karakteriseret ved at boligerne er opført med støtte fra det 

offentlige, og de blev oprindeligt opført for at hjælpe den økonomisk svagere stillede del af befolkningen 

samt børnerige familier (denstoredanske.dk). Et andet kendetegn ved de almene boliger er at huslejen i 

denne type af boliger (som i andre leje-lejligheder) er ”omkostningsbestemt”. Det betyder at huslejen ikke 

bliver påvirket af de generelle prisstigninger på boligmarkedet (Ibid.). 

                                                 
80

 Et realkreditinstitut yder lån mod pant i fast ejendom. Det betyder at i modsætning til i en bank, kan man kun låne 
penge i et kreditinstitut, hvis man har en fast ejendom at stille som sikkerhed. Det vil man typisk få når man skal 
erhverve sig en bolig (denstoredanske.dk). 
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I begyndelsen af d. 20. århundrede dukkede en ny type af boliger op – andelsboligen. Man kan kalde 

andelsboliger for en blanding imellem en ejerbolig og en lejebolig. Andelsboligkonceptet går ud på at en 

såkaldt andelsboligforening ejer en række boliger som en interesseret køber så kan købe et andelsbevis på, 

dvs. en andel af foreningens egenkapital. Ved køb af andelsbeviset får køberen desuden råderet over en af 

andelsboligforeningens boliger samtidig med at vedkommende betaler ”husleje” til andelsboligforeningen 

(denstoredanske.dk). I modsætning til prisen for en ejerbolig, hvor salgsprisen fastsættes af 

markedsvilkårene, fastsættes salgsprisen for den pågældende andelsbolig på andelsboligforeningens 

generalforsamling. Andelsboligforeningen kan dog vælge at knytte salgsprisen til den offentlige vurdering81 

(Ibid.). 

3.2.2. Fordelingen af boligtyper på det spanske boligmarked 

3.2.2.1. Den spanske mentalitet 

For de unge spaniere er det almindeligt at blive boende hjemme hos deres forældre så længe som muligt, 

og dermed vente så længe de kan med at stå på egne ben. Spanierne har en tendens til primært at ønske at 

blive tæt på det de kender og tæt på ”toda la familia” (Lozano, 2011, s. 4). Mange unge spaniere 

foretrækker at vente med at flytte hjemmefra til deres forældre kan hjælpe dem med at betale til 

udbetalingen for en lejlighed. Tamames & Rueda, 2005, henfører 30 % af boligmassen til forældrekøb 

(Tamames & Rueda, 2005, s. 279). 

 

En Eurostat undersøgelse fra 2008 om de unge EU-borgeres sociale forhold bekræfter at spanierne har en 

tendens til at blive boende længere hos deres forældre end i andre EU-lande. Det fremgår af undersøgelsen 

at 35,5 % af alle unge spaniere imellem 25 og 34 år er hjemmeboende (Holm, 2010). EU-gennemsnittet er 

25,8 %. Hvis man ser på de unge imellem 18 og 24, er der endnu flere af spanierne der er hjemmeboende. 

Undersøgelsen viser at henholdsvis 84,8 % af de spanske kvinder og 87,8 % af de spanske mænd mellem 18 

og 24 år er hjemmeboende (Ibid.). Her er EU-gennemsnittet henholdsvis 71,0 % for kvinderne og 81,5 % for 

mændene. 

 

Et andet grundlag for Spaniens høje ejerboligrate kan være at nogle spaniere mener at det er spild af penge 

                                                 
81

 Tilbage i 2007 steg andelsværdien på andelsbolig helt op til 140 % ift. den foregående vurdering. Dette skyldes især 
en ændring af andelsboligloven. Den enorme prisstigning gjorde at flere eksperter frygtede at det ville få enorm 
betydning for salget af andelsboliger, fordi andelsboliger, efter den nye vurdering, dermed lå tæt på salgsprisen for 
ejerboliger, og det dermed ikke længere ville kunne betale sig at købe en andelsbolig (Jensen & Valgreen-Voight, 2007). 
Desuden syntes mange at det var imod ”andelstanken”. 
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at bo til leje. Spanierne vil langt hellere investere deres personlige formue i en bolig de selv ejer. Ifølge 

Marcitllach & Garcia, 2011, eksisterer der blandt nogle spaniere den overbevisning at ”What you have, is 

what you are” (Marcitllach & Garcia, 2011, s. 3). Dette betyder at for at omverdenen skal se positivt på én, 

er man nødt til at have noget der viser at man ”er noget”. Det kan f.eks. være en ejerbolig. Når man ejer sin 

bolig, og måske endda ejer flere boliger, viser man omverdenen at man er succesfuld, samt at man er i 

besiddelse at tilstrækkelige økonomiske midler (Atterhög, 2005, s. 12). Denne holdning afspejles tydeligt i 

fordelingen imellem leje- og ejerboliger på det spanske arbejdsmarked, så selvom flere spanske regeringer 

har forsøgt at fremme andelen af lejeboliger på det spanske boligmarked, har spaniernes mentalitet altså en 

indflydelse på dette.  

 

”What you have, is what you are”-overbevisningen gør sig også gældende blandt de spanske regioner, som 

ikke kun har ekspanseret enormt på boligmarkedet i de senere år, men også har brugt massive summer på 

at bygge nye museer, lufthavne, kulturcentre o.l. Regionernes store ”byggelyst” startede da man i Bilbao 

færdiggjorde et Guggenheim museum i oktober 1997. Museets succes startede en ”cultural envy” som 

medvirkede til at andre af de spanske byer og regioner ønskede at bygge tilsvarende projekter, fordi de 

mente at "my neighbour has that wonderful new facility so I want another one like theirs, or probably even 

a better one" (Burridge, 2012). Dermed ønskede de spanske regioner at deres byggeprojekter82 kunne blive 

lige så succesfulde og tiltrække et mindst lige så stort antal besøgende. Dvs. at i årene under det spanske 

byggeboom medvirkede de spanske regioner til at forværre Krisens effekter ved at investere voldsomt, uden 

at der blev holdt øje med deres massive overforbrug fra den spanske regerings side. Disse “udsagn” er i god 

overensstemmelse med stigningen i spaniernes personlige gæld, jf. graf 2, bilag 4. 

 

Becerra, 2009, skelner imellem to tankegange ”ir-a-mas” og ”ir-a-peor” (Becerra, 2009, s. 102). “Ir-a-mas” er 

en tankegang der går ud på at mere vil have mere. Man tror på at det hele går godt, og man bliver derfor 

ramt af en form for eufori. Ifølge Becerra var ”ir-a-mas”-tankegangen bredt gældende i årene op til Krisen 

brød ud. Derefter blev ”ir-a-mas”-tankegangen afløst af en anden tankegang – ”ir-a-peor”. 

 

Strukturen på det spanske boligmarked lægger sig tæt op af grundideerne bag den katolske velfærdsmodel. 

Et kendetegn ved den katolske velfærdsmodel er at familien spiller en stor rolle jf. afsnit ”2.5.1. Den katolske 

velfærdsmodel”. Det ser man også i Spanien hvor det som sagt er almindeligt at blive boende hos sine 

forældre indtil man har råd til at flytte i sin egen bolig. Et andet kendetegn ved den katolske velfærdsmodel 

                                                 
82

 Af andre af de spanske byers og regioners byggeprojekter kan nævnes Castellon lufthavnen i Valencia til en værdi af 
ca. 150 mio. € og lufthavnen i Ciudad Real, som ligger ca. 200 km syd for den spanske hovedstad Madrid (Burridge, 
2012). 
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er at de skel der findes i samfundet, opretholdes. En fordel ved en lejebolig er at den tager sociale hensyn til 

lavere indkomstgrupper, fordi det ikke er nødvendigt at være i besiddelse af en stor sum penge for at bo i 

lejebolig. På det spanske boligmarked er ca. 19 % af alle boliger lejeboliger. Det betyder at en stor del af 

spanierne er nødt til at købe deres bolig for at bo på egen hånd. Hvis man er nødt til at have en vis formue 

for at flytte i egen lejlighed, bliver man typisk boende hos sine forældre indtil man har skrabet det 

nødvendige beløb sammen eller ens forældre ”spæder til” økonomisk. Endnu et eksempel på at i Spanien er 

de familiære bånd meget stærke. 

3.2.2.2. De spanske politikeres rolle 

Ifølge The Economist, 2009, har man i USA, Irland og Spanien, og i andre lande med en høj andel af 

ejerboliger, set flere fordele ved at borgerne bor i en bolig de ejer frem for én de har lejet (The Economist, 

2009). Når man bor i en ejerbolig, har man nemlig større interesse i sit nærområde, i den lokale skole, den 

lokale kirke etc. Dermed har man også større interesse i at sørge for at ens nærområde bliver vedligeholdt 

og ikke forfalder (Ibid.). Man mener også det er godt for den private opsparing og samfundsøkonomien. En 

høj ejerboligrate er altså til gavn for hele samfundet, fordi den er med til at forbedre infrastrukturen, højne 

kvaliteten af faciliteterne i nærområdet, tiltrække flere borgere, etc.  

 

Desuden har de spanske politikere begunstiget spanierne med en række økonomiske fordele hvis de valgte 

at eje frem for at leje deres bolig. De spanske boligejere har haft mulighed for at trække 15 % af 

renteudgifterne samt udgifter til renovation og forbedring af deres ejendom fra i skat (Hilbers et. al, 2008, s. 

57). 

 

Hvis en spanier vælger at udleje sin bolig, frem for selv at bo i den, er vedkommende ifølge spansk 

skattelovgivning forpligtiget til at betale skat af 50 % af lejeindkomsterne. Denne procentsats stiger til 60 % 

hvis lejemålet er længere end to år (Hilbers et. al, 2008, s. 59). De spanske skatteregler betyder altså at en 

spansk udlejer både får et skattefradrag ved erhvervelse af bolig samt ”kun” skal betale skat af 50 % af 

lejeindtægterne83. 

 

Selvom de spanske regioner har fået mere selvbestemmelse i de senere år, har deres indtjeningsmuligheder 

stadig været begrænsede. Så da byggeboomet startede i begyndelsen af 2000’erne, så regionernes 

regeringer en oplagt mulighed for at tjene penge (Knight, 2012). Specielt på Solkysten brugte de spanske 

                                                 
83

 Dette står i kontrast til situationen på det danske boligmarked. På det danske boligmarked har udlejer et 
”bundfradrag” på 1,33 % af den aktuelle ejendomsværdi, dog altid mindst 24.000kr. Hvis huslejen ikke overstiger dette 
beløb, er den ikke skattepligtig, men det beløb der overstiger bundfradraget er skattepligtigt (Skat, uden årstal). 
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regioners regeringer store summer på at bygge hoteller, huse til rige pensionister samt forskellige store 

infrastrukturprojekter. Pengene til at finansiere regionernes byggeboom kom bl.a. fra skatteindtægter fra 

indvandrere der kom til den pågældende region for at arbejde i byggebranchen, samt stempelafgifter fra 

ejendomssalg (Ibid.). Regioners regeringer har altså brugt indtægterne fra salg af ejendomme til at bygge 

nye ejendomme. Regionernes overforbrug har ledt til at regionerne nu ønsker at låne penge fra de spanske 

regioners likviditetsfond84. 

 

Et strukturelt problem i Spanien hvad angår lånemulighederne for spaniere der ønsker at købe en bolig, er 

at det spanske marked for lån primært er domineret af én type af lån, nemlig lån med variabel rente85. Ca. 

90 % af de spanske boliglån er lån med variabel rente (20minutos.es, 2008). Lånene med variabel rente er 

særligt populære fordi de som udgangspunkt giver en lav månedlig ydelse, men kan være problematiske 

fordi man i denne lånetype ikke har noget renteloft og dermed ikke ved hvor meget renten vil stige. Op til 

Krisen brød ud i 2008 steg renterne, og det medførte alvorlige økonomiske konsekvenser for de spaniere der 

havde lån med variabel rente, fordi deres månedlige ydelser på forholdsvis kort tid steg markant. 

3.2.3. Fordelingen af boligtyper på det danske boligmarked 

3.2.3.1. Den danske mentalitet 

Ifølge en Eurostat undersøgelse fra 2008 om de unge EU-borgeres sociale forhold har de danske unge EU-

rekord i at være dem der flytter tidligst hjemmefra. Undersøgelsen viser at kun 1/3 af de danske unge 

imellem 18 og 24 år er hjemmeboende (Holm, 2010). Denne tendens er dog generel for alle de nordiske 

lande. Hvis man ser på aldersgruppen af unge imellem 25 og 34 år, er der endnu færre af de danske unge 

der fortsat bor hjemme. I denne aldersgruppe er det kun 1,7 % der er hjemmeboende (Ibid.). Ifølge 

undersøgelsen skyldes den lave procentdel af hjemmeboende danskere dog ikke nødvendigvis at de blot 

ønsker at flytte for sig selv. En afgørende årsag er at det er forskelligt hvad de forskellige lande i 

undersøgelsen tilbyder af muligheder til unge der ønsker at etablere sig på egen hånd. Blandt årsagerne 

nævnes billige steder at bo for unge og økonomisk støtte fra det offentlige (Ibid.). Dette gør sig gældende på 

det danske boligmarked hvor studerende har mulighed for at bo på kollegium, som generelt har en lavere 
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 Den spanske regering har oprettet en ”Fondo de liquidez autonómica” som skal bruges til at hjælpe med at forbedre 
de spanske regioners økonomiske problemer. Fondens samlede rådighedsbeløb blev fastsat til 18 mia. €. Indtil videre 
har Valencia, Murcia, Katalonien, Andalusien og Castilien bedt om økonomisk hjælp (20minutos.es, 2012). Hvis de 
nævnte regioner får godkendt deres ansøgninger, kan størstedelen af fondens rådighedsbeløb være brugt op. 
85

 Et lån med variabel rente betyder at renten for lånet bevæger sig op eller ned alt efter markedets udvikling. I løbet af 
lånets løbetid tilpasses renten, derfor kaldes et lån med variabel rente også for et rentetilpasningslån. Der er ikke 
nogen øvre eller nedre grænse for rentens niveau, men man kan sikre sig mod uventede rentestigninger ved at få et 
”loft” på sin rentes udvikling (Banktorvet.dk, uden årstal). 
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husleje end andre lejeboliger, og man kan få boligsikring hvis personens husleje ligger over det 

rådighedsbeløb som vedkommende kan betale86. 

 

En undersøgelse fra 2009 foretaget af Center for bolig og velfærd, viser at den primære grund til at 

danskerne vælger at bo i en bolig de ejer frem for en de lejer, er at man i en ejerbolig selv har mulighed for 

frit ”at disponere” (Kristensen & Andersen, 2009, s. 10). Det betyder altså at danskerne mener at når man 

bor i en ejerbolig, kan man selv bestemme om man ønsker at lave om på boligen, man kan støje hvis man 

har lyst til det, samt man er ikke afhængig af andre. Desuden viser undersøgelsen at mange danskere 

vælger at bo i ejerbolig, fordi de betragter køb og forbedringer af en ejerbolig som værdifaste, altså at 

forbedringer har betydning for boligens salgspris (Kristensen & Andersen, 2009, s. 50). 

 

Efter Krisen brød ud, har bankerne stillet højere krav til lånerens indkomst, så det dermed er blevet sværere 

for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet. Dette betyder at selvom der er en stor lyst og vilje 

hos potentielle førstegangskøbere til at komme ind på ejerboligmarkedet, kan det ikke lade sig gøre, fordi 

bankerne ikke vil låne dem det nødvendige beløb til at anskaffe sig en bolig (Boligportal.dk, 2012). De må 

flytte i lejebolig, og må vente til bankerne giver dem mulighed for at låne penge87. 

 

Der er uden tvivl nogle som har set de sidste års stigende boligpriser som en nem måde at tjene penge på. 

Andre mener at der generelt er for stor usikkerhed forbundet med et køb af bolig, fordi man bl.a. ikke har 

været klar over hvor længe boligpriserne ville fortsætte med at stige. Eller i værste tilfælde ville 

boligpriserne måske endda falde. Dette kan være en årsag til at flytte i lejebolig. En anden ulempe ved 

ejerboliger er at hvis det bliver nødvendigt at foretage en større istandsættelse eller reparation af noget i 

boligen, hæfter man selv for hele det beløb det vil koste, i modsætning til i en lejebolig hvor man ikke i 

samme grad er udsat for uforudsete udgifter. 

 

Danskerne er blandt dem i EU der oftest skifter job jf. afsnit ”2.4.2.3. Flexicurity-begrebet i Danmark”, 1. 

afsnit. Et hyppigt jobskifte kan være forbundet med hyppige flytninger. Det at bo i lejebolig giver større 

mulighed for jobmobilitet, fordi det ikke er nødvendigt at sælge sin bolig, men man kan derimod blot sige 

sin lejlighed op. Man kan sige at det er mere fleksibelt at bo til leje frem for at eje (Kristensen & Andersen, 

2009, s. 12). 

 

                                                 
86

 For nærmere information om boligsikring se afsnit ”3.2.3.2. De danske politikeres rolle” 1. afsnit. 
87

 Dette står i skarp kontrast til situationen i Spanien hvor den spanske boligboble til dels skyldtes at bankerne lånte 
penge til personer som aldrig før havde lånt penge og heller ikke kunne stille den nødvendige sikkerhed.  
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En grundidé ved den socialdemokratiske velfærdsmodel, som er den velfærdsmodel der har væsentligst 

indflydelse i Danmark, er at alle skal have de samme muligheder, jf. afsnit ”2.5.2. Den socialdemokratiske 

velfærdsmodel”. Dette afspejler sig i fordelingen af boligtyper på det danske boligmarked. Alt efter ens 

økonomiske situation tilbyder det danske boligmarked flere forskellige typer af lejeboliger88 jf. afsnit ”3.2.1. 

Definition af boligtyper”. 

3.2.3.2. De danske politikeres rolle 

Danske ejere af ejerboliger har mulighed for økonomiske fordele ved erhvervelse af ejendom. Ejere af 

ejerboliger har nemlig mulighed for at få et rentefradrag89. Det nuværende rentefradrag er på 33 % 

(Conradsen, 2012). Rentefradraget betyder at hvis man f.eks. betaler 100.000 kr. om året i renter, kan man 

spare 33.000 kr. af dem i skat, ”skatteværdien” er således 33 % 90. 

 

Staten i Danmark har på flere måder støttet lejeboliger og lejere. Dels har staten givet tilskud til opførelsen 

af de almene boliger og dels har man, hvis man bor i en lejebolig, mulighed for at søge boligsikring. 

Boligsikring er et tilskud som man kan søge om hos kommunen, hvis ens husleje er for høj ift. ens indkomst 

(DAB, uden årstal, s. 15). Boligsikring søges derfor bl.a. af unge studerende med lav indkomst. Ved at få 

boligsikring hjælper den danske stat således med til at dem der bor i f.eks. almene boligbyggerier kan få et 

større rådighedsbeløb. 

 

En anden fordel for lejerne er at i Danmark er der fastsat regler om maksimalhusleje. Dette betyder at 

Huslejenævnet har fastsat en ”tommelfingerregel” for huslejeprisen for private lejelejligheder91 (Berlingske 

Business, 2010). Lejeren har altid mulighed for at klage til Huslejenævnet og, hvis lejeren får medhold i sin 

klage, få nedsat sin husleje til Huslejenævnets niveau. De almene lejeboliger er også omfattet af 

Huslejenævnets maksimalhusleje (denstoredanske.dk). 

 

For at sætte skub i boligsalget godkendte den daværende V-K regering i 2003 indførelsen af de afdragsfrie 

                                                 
88

 Hvis en familie eller en person ikke selv har råd til at løse sin boligsituation. kan kommunen, via den såkaldte 
anvisningsret, tilbyde familien eller personen en bolig hvor vedkommende så kan springe ventelisten på boligen over 
samt få et yderligere tilskud til at betale huslejen jf. anvisningsretsloven. 
89

 Rentefradragsretten betyder at man kan fratrække renteudgifterne i sin skattepligtige indkomst (denstoredanske.dk). 
90

 Den nuværende S-SF-R-regering har fremsat et forslag om at sænke rentefradraget fra de nuværende 33 % til 20,6 % 
i 2020 for renteudgifter der overstiger 100.000. kr. Renteudgifter på under 100.000 kr. vil fortsat have et rentefradrag 
på 33 % (Conradsen, 2012). Hvis forslaget bliver vedtaget vil dette fratage boligejerne en af de økonomiske fordele der 
er ved at investere i en bolig. 
91

 Tommelfingerreglen betyder at i ” En moderniseret lejlighed med nyt køkken og bad må i København og Århus koste 
cirka 1.000-1.050 kroner pr. kvadratmeter i årlig husleje, i Odense og Aalborg omkring 700-800 kroner pr. 
kvadratmeter om året.  Er lejligheden ikke moderniseret, ligger de accepterede kvadratmeterpriser på 500-550 kroner 
pr. kvadratmeter om året” (Berlingske Business, 2010). 
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lån92 i Danmark (Dam et. al, 2011a, s. 48). Formålet med den nye lånetype var bl.a. at det skulle blive lettere 

for førstegangskøbere at erhverve sig en bolig. For førstegangskøberne betød den nye lånetype at de kunne 

”udsætte” afdragene på deres boliglån (Realkreditrådet, 2011, s. 4). Den nye lånetype blev hurtigt populær 

og fik mange danskere til at optage denne type af lån. I dag står de afdragsfrie lån for mere end halvdelen af 

alle udbudte lån i Danmark (Ibid.). Tilbage i 2003, da de afdragsfrie lån blev indført, mødte lånene stor kritik 

fordi mange mente at de ville være medvirkende til at presse de danske boligpriser ekstra meget i vejret. 

Realkreditrådet mener ikke at indførelsen af de afdragsfrie lån har været centrale for de stigende boligpriser, 

men medgiver at de formodentlig har haft en vis virkning. En holdning der støttes af Økonomi- og 

erhvervsministeriet (Realkreditrådet, 2011, s. 6). 

 

                                                 
92

 Godkendelsen blev udover V-K regeringen støttet af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. For 
nærmere information om de afdragsfrie lån se afsnit ”3.1.2.1 Den historiske udvikling i Danmark”. 
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3.3. Krisen og tvangsauktioner 

Som det fremgår af henholdsvis graf 3, bilag 4 og graf 3, bilag 5 er antallet af tvangsauktioner i Spanien såvel 

som i Danmark steget kraftigt siden Krisen brød ud. Et øget antal tvangsauktioner kan få stor økonomisk 

betydning for det pågældende lands borgere og dermed for landets økonomi. Hvis ens bolig bliver solgt på 

tvangsauktion, betyder det først og fremmest at man ikke har haft råd til at betale afdrag og renteudgifter 

på sine lån og dermed har økonomiske problemer. Endvidere kan en tvangsauktion medføre at boligejeren 

fortsat har en restgæld, som der skal betales af på. Jeg vil derfor i det følgende beskrive hvorledes en 

tvangsauktion forløber i Spanien og i Danmark, samt hvilken betydning det har for boligmarkedet. 

3.3.1. Forløb af en tvangsauktion 

Når man skal købe en bolig, låner man for det meste pengene til boligen i en bank eller en kreditforening. 

For at kunne låne pengene er det nødvendigt at stille sin nye bolig som sikkerhed for lånet. Hvis en boligejer 

ikke kan betale sine låneafdrag, har låneudbyderen ret til at begære boligen solgt. Det er dog store 

strukturelle forskelle på forløbet af en tvangsauktion i henholdsvis Spanien og Danmark. 

3.3.1.1. I Spanien 

Hvis en spansk boligejer ikke kan betale sine låneafdrag, har låneudbyderen, banken, ret til at begære 

boligen sat på tvangsauktion. Låneudbyderen kan dog først begære boligen solgt på tvangsauktion, hvis 

boligejeren ikke har betalt mellem tre og seks låneafdrag (Publico.es, 2011). I forløbet af tvangsauktionen 

skal boligejeren ikke betale låneafdrag. 

 

Når en bolig er begæret solgt på tvangsauktion, har alle ret til at byde på den. På tvangsauktionen vil 

boligen blive udbudt lavere end den egentlige vurderingspris. Hvis ikke boligen bliver solgt på 

tvangsauktionen, hvilket sker i ca. 90 % af tilfældene, har boligejerens bank ret til at købe boligen til en 

nedsat pris som udgør 50 % af vurderingsprisen (Meraviglia & Viñas, 2011). Dette har bevirket at Spaniens 

største ejendomsejere er bankerne93. 

 

Hvis banken køber boligen, vil salgsprisens værdi nedbringe boligejerens gæld. Banken vil dog stadigvæk 

have den resterende gæld til gode hos boligejeren. Den resterende gæld vil for den tidligere boligejers 

vedkommende fortsætte med at stige med tillæg af renter, og derudover skal boligejeren også betale alle 

sagsomkostningerne i forbindelse med tvangsauktionen (Meraviglia & Viñas, 2011). Banken vil derfor langt 

                                                 
93

 Det kan give en masse nye problemer fordi bankerne vil forsøge at sælge deres egne boliger. Banken kan så tilbyde 
den potentielle boligejer bedre betingelser såsom at låne personen 100 % af boligens pris.  
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ude i fremtiden stadig have penge til gode hos boligejeren. 

 

Et andet problem for en spansk boligejer hvis bolig er blevet solgt på en tvangsauktion, er at der ikke i 

Spanien findes nogen måde på hvor boligejerens gæld kan bilægges f.eks. ved at boligejeren erklæres 

konkurs94 (Romeva, 2011). 

 

For at opsummere betyder en tvangsauktion i Spanien altså at boligejeren kommer af med sin bolig til langt 

under boligens egentlige vurderingspris, samt at boligejeren stadigvæk skal kæmpe med sin gæld. 

3.3.1.2. I Danmark 

Hvis en dansk boligejer ikke kan betale sine låneafdrag, kan låneudbyderen, enten en bank eller et 

kreditinstitut, begære sit krav behandlet i fogedretten, og dermed være medvirkende til at boligejerens 

bolig kommer på tvangsauktion. Dermed får låneudbyderen mulighed for i hvert fald at få en del af de 

penge tilbage som låneudbyderen har til gode (Svendsen, 2009). Hvis ikke man betaler sine 

ejendomsskatter, har SKAT også mulighed for at begære tvangsauktion mod én. 

 

Hvis boligejeren efter gentagne rykkere fra fogedretten stadigvæk ikke har betalt de manglende låneafdrag 

eller har lavet en ordning med låneudbyderen, kommer boligejerens bolig på tvangsauktion (Domstol.dk, 

2007). Boligejeren har dog mulighed for at afværge tvangsauktionen helt frem til tvangsauktionen er afgjort 

og boligen er solgt til den nye ejer95. 

 

Hvis ikke boligen bliver solgt til en pris som boligejeren finder tilfredsstillende, har boligejeren mulighed for 

at få boligen sat til salg på en ny tvangsauktion. Hvis boligen stadigvæk ikke bliver solgt til en pris som 

boligejeren kan acceptere, er det det eventuelle tilbud fra den første auktion som er gældende. Det er 

derfor oftere reglen end undtagelsen at boligejeren ønsker en 2. tvangsauktion (Svendsen, 2009). Når 

tvangsauktionen er afgjort og boligen er solgt, udmøntes salgsprisen efter en prioriteret orden til dem som 

den tidligere boligejer skylder penge96. Hvis salgsprisen ikke kan dække hele det beløb som boligejeren 

                                                 
94

 Forløbet af tvangsauktioner i Spanien har ført til at EU-parlamentarikeren Raul Romeva i Rueda har sat 
spørgsmålstegn ved om forløbet var i overensstemmelse med den grundlæggende ret til en bolig. Sidenhen har EU-
Kommissionen offentliggjort et forslag til et direktiv om tvangsauktioner. I direktivet skriver EU-Kommissionen at de vil 
holde øje med udviklingen af tvangsauktioner i medlemslandene, samt hvad medlemslandene gør for at forhindre at 
antallet af tvangsauktioner stiger (European Commission, 2001, s. 11).  
95

 Når en bolig skal sælges på tvangsauktion fastsættes boligens salgspris efter den offentlige ejendomsvurdering. Der 
er ikke nogen nedre grænse ift. salgsprisen for hvor meget en bolig på tvangsauktion må sælges for. Det er blot det 
højeste bud der vinder tvangsauktionen og overtager boligen. Dette kan resultere i at den pågældende bank også 
byder på boligen, og, hvis de vinder tvangsauktionen, forsøger at sælge den på ny via en ejendomsmægler.  
96

 En kreditforening vil normalt have 1. prioritet og få det meste af sit lån tilbage. En privat kreditor risikerer at få 
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skylder, hæfter boligejeren stadig for den udestående gæld. 

 

Dvs. at i Danmark foregår en tvangsauktion sådan at hvis boligen sælges, fordeles salgsprisen imellem 

kreditorerne, i prioriteret rækkefølge, og salgsprisen er med til at nedbringe boligejerens gæld til 

kreditorerne. Boligejeren hæfter dog stadig personligt for den resterende gæld. 

3.3.2. Betydningen for boligmarkedet 

Før Krisen brød ud, forsøgte de spanske banker at holde hånden under boligmarkedet ved enten at holde 

deres boliger væk fra boligmarkedet, eller også sælge dem med et lille nedslag i prisen (Bitsch, 2012). Hidtil 

har det ikke været problematisk for bankerne at have en masse boliger, men nu hvor Krisen er blevet mere 

og mere alvorlig, er de spanske banker, presset af den spanske regering97, gået i gang med et ”brandudsalg”, 

for at komme af med den store mængde boliger de besidder (Ibid.). 

 

De spanske bankers brandudsalg kan vise sig at få enorm betydning for det 

spanske boligmarked. Den spanske bank Banesto har f.eks. sat en række af 

sine boliger til salg med en reduktion på op til 80 % af den egentlige 

vurderingspris (Ibid.). Dette vil betyde at de i forvejen økonomisk trængte 

spanske boligejere vil få endnu sværere ved at sælge deres bolig, da de 

ikke kan hamle op med et prisnedslag på op til 80 %. Kritikere frygter 

endvidere at bankerne fortsat vil låne penge til interesserede boligejere 

uden at tage hensyn til deres kreditværdighed, altså om de overhovedet er 

i stand til at finansiere et lån (Bitsch, 2012). 

 

I Danmark er tvangsauktionernes betydning for boligmarkedet knap så alvorlig, da de danske banker ikke 

har de samme fordele som i Spanien. De danske banker kan ikke deltage i en tvangsauktion på lige så 

fordelagtig måde som i Spanien, så man undgår at en dansk bank besidder en stor mængde boliger, og 

dermed presser boligpriserne nedad, så de mulige danske boligkøbere vil foretrække at købe bolig hos en 

bank frem for via en ejendomsmægler. Den danske fremgangsmåde ved tvangsaktioner er medvirkende til 

at forhindre at boligpriserne sænkes unaturligt. 

                                                                                                                                                                  
ingenting. 
97

 Den spanske regering har pålagt bankerne at sælge ud af deres boligmasse for at få reduceret bankernes underskud. 
I første omgang satser man på at bankerne vil få ”indsamlet” mere end 50.000 mil. € ved boligsalgene. Hvis det lykkes 
for bankerne at få solgt deres boliger, vil den spanske regering indføre mere lempelige økonomiske krav til bankerne 
(Contreras, 2012). 

... Krisen har også haft sin indvirkning på 
de spanske banker, hvor flere filialer er 
lukket ned. 
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3.4. Delkonklusion 

Som man kan se af afsnit 3.1, har der i både Spanien og Danmark, specielt i de sidste ti år, været en stor 

vækst på de to landes boligmarkeder i form af nybyggeri og stærkt øget låneoptagelse. Væksten i Spanien 

har dog været voldsommere end i Danmark. Derudover er det i Spanien mere almindeligt at eje mere end 

én bolig, og det spanske boligmarked har, historisk set, været yderst attraktivt for både udenlandske 

boligspekulanter samt ”almindelige” udenlandske boligejere. Alt sammen noget som har været 

medvirkende til de seneste års rivende udbygning af boligsektoren. En anden vigtig strukturel forskel 

imellem det spanske og det danske boligmarked er at en stadig større del af den spanske økonomi har sat 

sin lid til det blomstrende boligmarked. Dette står i modsætning til situationen i dansk økonomi, hvor man 

bl.a. fra politisk side, selvom man har satset på prisudviklingen på boliger, har investeret bredere. Altså ikke 

primært bygget sin økonomi op omkring udviklingen på boligmarkedet. 

 

Hvad angår borgernes mentalitet er der også store forskelle som gør sig gældende mellem det spanske og 

det danske boligmarked. I Spanien bliver mange unge boende relativt længe hjemme hos deres forældre, 

enten til de selv har råd til at købe en bolig eller til deres forældre har råd til at hjælpe med finansieringen. 

Derudover har der i Spanien i årene op til Krisens udbrud været en holdning blandt borgerne såvel som hos 

de spanske regioner at ”What you have is what you are”. Dette betyder at man har haft en trang til at vise 

sig frem over for omverdenen, f.eks. ved at eje sin bolig frem for at bo til leje. For de spanske regioner har 

denne tankegang betydet at man har foretaget en stor ekspansion i antallet af museer, lufthavne, 

kulturcentre og lignende. 

 

De danske borgeres mentalitet har været anderledes end den spanske på flere punkter. ”What you have is 

what you are”-tankegangen har ikke været lige så fremherskende. I Danmark har der været bedre 

muligheder for at bo til leje, f.eks. på et kollegium eller i et alment boligselskab. Disse typer af boligformer 

tager hensyn til lavindkomstgrupperne i samfundet, og er derfor fuldt ud i tråd med den socialdemokratiske 

velfærdsmodel. Også danskernes høje jobmobilitet har haft betydning for at udviklingen på boligmarkedet 

ikke har været lige så markant som i Spanien. Hvis man bor til leje er det nemmere ”at komme af med” sin 

bolig, hvis man f.eks. skal skifte job. 

 

De spanske såvel som de danske politikere har haft stor indflydelse på udviklingen på boligmarkedet. De 

spanske politikere har støttet spanierne i at eje deres bolig frem for at leje den. Dette afspejler sig bl.a. ved 

at de spanske boligejere har kunnet opnå flere økonomiske fordele. En spansk boligejer har mulighed for at 

trække 15 % af renteudgifterne samt udgifter til renovation og forbedring af deres ejendom fra i skat. Hvis 



Side 67 af 84 

en spansk boligejer ønsker at udleje sin bolig, skal boligejeren ”kun” betale skat af 50 % af lejeindtægterne. 

Situationen på det danske boligmarked er anderledes. På det danske boligmarked har udlejer et 

”bundfradrag” på 1,33 % af den aktuelle ejendomsværdi, dog altid mindst 24.000 kr. pr. år. Huslejen over 

dette beløb er fuldt skattepligtig. 

 

Når en spanier skal låne penge til at købe en bolig, er størstedelen af alle spanske lånetyper lån med 

variabel rente. En af fordelene ved lån med variabel rente er at de, som regel, har en lavere månedlig ydelse 

sammenlignet med andre lånetyper. En markant ulempe ved lån med variabel rente er dog at renten kan 

stige. Da renten steg i begyndelsen af 2000’erne, fik det alvorlige økonomiske konsekvenser for de spaniere 

der havde optaget lån med variabel rente, da deres månedlige ydelser pludselig steg markant. 

 

De danske politikere har ligeledes givet økonomiske fordele til såvel boligejere som til dem der har valgt at 

bo til leje. Boligejere har den økonomiske fordel at de kan gøre brug af deres rentefradrag, dvs. at man kan 

fratrække renteudgifterne fra sin skattepligtige indkomst. Hvis man i Danmark bor til leje, har man både 

mulighed for at få tilskud til husleje, i form af boligsikring, samt for at være sikret imod at ens udlejer tager 

overpris for huslejen i form af maksimalhusleje. 

 

En sidste væsentlig strukturel forskel på boligmarkedet i Spanien og Danmark drejer sig om tvangsauktioner. 

I Spanien har bankerne mulighed for at erhverve de boliger der sælges på tvangsauktioner med en ”rabat” 

på 50 %. I Danmark har bankerne ikke nogle økonomiske fordele ved tvangsauktioner. Situationen i Spanien 

har betydet at de spanske banker er de største boligejere i Spanien. På det seneste er de spanske banker, på 

kraftig opfordring fra regeringen, begyndt at sælge ud af de boliger de ejer med et nedslag i prisen på op til 

80 % af vurderingsprisen. Bankernes ”brandudsalg” kan være med til at rokke gevaldigt ved andre 

salgspriser på boliger, da en eventuel køber højst sandsynligt vil foretrække at købe en bolig der er 80 % 

billigere end en tilsvarende bolig. Brandudsalget kan derfor have en meget vigtig betydning og en negativ 

effekt for det spanske boligmarkeds fremtidige udvikling. 
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4.0. KONKLUSION 

Siden Krisen for alvor brød ud i september 2008, kan der ikke herske tvivl om at den har haft en enorm 

påvirkning i stort set alle lande, ikke mindst Spanien og Danmark. Krisens påvirkning har ikke desto mindre 

været vidt forskellig i de to lande. Det har naturligvis flere årsager, men bygger bl.a. på strukturelle forskelle 

på henholdsvis arbejdsmarkedet og boligmarkedet. 

 

Hvis man sammenligner de to landes arbejdsmarked, ser man bl.a. at begge landes arbejdsløshed er steget 

markant siden Krisen brød ud. Arbejdsløsheden er dog ikke steget i samme grad i begge lande. Hvad angår 

arbejdsløshed har Krisen i langt højere grad haft sin indvirkning i Spanien sammenlignet med Danmark. 

Spaniens arbejdsløshed er lige siden Krisen brød ud blot steget og steget, og ligger nu i blandt de højeste i 

EU. Selvom Danmarks arbejdsløshed også er steget, er udviklingen ikke lige så markant98. Forskellen i den 

negative udvikling skyldes bl.a. strukturelle forskelle på følgende tre områder: 1) Kollektive overenskomster 

2) tidsbegrænsede ansættelser/flexicurity og 3) velfærdsmodeller. 

 

Hvis man undersøger de strukturelle forskelle imellem overenskomstsystemerne i de to lande, finder man 

ud af at det spanske overenskomstsystem er meget mere opdelt end det danske er. I Spanien er situationen 

den at der findes op til fire overenskomstniveauer: 1) nationalt 2) region og/eller 3) provins 4) virksomhed. I 

Danmark er der kun ét enkelt overenskomstniveau – det nationale. Hvor man i Danmark fastsætter nogle 

nationale overenskomster, som så har betydning for hele den pågældende sektor, er overenskomstsystemet 

i Spanien indrettet på den måde at de nationale overenskomster fastsætter en række generelle 

”spilleregler”, som f.eks. minimumsløn og bestemmelser om maksimal arbejdstid, og region- eller 

provinsoverenskomsten bygger videre på de bestemmelser som er fastsat i den nationale overenskomst. 

 

Fordi man i Spanien ikke udelukkende har nationale overenskomster, er det i det spanske 

overenskomstsystem svært at tilpasse lønninger m.v. under den nuværende krise, fordi der er så mange 

niveauer ændringerne skal forhandles på. De mange overenskomstniveauer bevirker endvidere at 

forhandlingerne om de nye overenskomster trækker ud og disse i værste tilfælde blot bliver forlænget. 

Dette betyder at de pågældende ansættelsesvilkår ikke bliver tilpasset udviklingen, men fastfrosset. 

 

                                                 
98

 Spaniens arbejdsløshed i perioden 2005-2012 er steget fra ca. 8 % til ca. 24 % og Danmark er steget fra ca. 4 % til ca. 
7,5 %. Altså en stigning på 16 procentpoint i modsætning til 3,5 procentpoint. 
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En vigtig partner i overenskomstforhandlingerne er fagforeningerne. Også her er der stor forskel imellem 

Spanien og Danmark. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved en stærkere fagbevægelse end i 

Spanien. At et land har en stærk fagbevægelse, kan betyde at der sjældent opstår uro imellem 

arbejdsmarkedets parter, samt at virksomhederne i mindre grad har en tendens til ikke at følge de 

bestemmelser som er fastsat i de kollektive overenskomster. Spanien har jo flere gange under den 

nuværende krise været ramt af strejker, senest i november 2012. På det danske arbejdsmarked hersker der 

meget mere ro imellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne. 

 

Begrebet flexicurity bygger på en fornuftig balance, dels at det er let for virksomhederne at afskedige og 

ansætte medarbejdere, og dels at lønmodtagerne er godt sikret i tilfælde af arbejdsløshed. På det danske 

arbejdsmarked er det nemt for virksomhederne at komme af med medarbejdere. Spanien har den højeste 

andel af tidsbegrænsede ansættelser i hele EU. Umiddelbart kunne dette virke som en god ting, problemet 

er blot at de spanske lønmodtagere ikke er særligt godt sikret, hvis de mister deres job, i modsætning til på 

det danske arbejdsmarked. De spanske virksomheder har med de tidsbegrænsede ansættelser en del 

fleksibilitet. Det er meget dyrt for virksomhederne at afskedige fastansatte medarbejdere, som til gengæld 

for måske flere års fratrædelsesløn, ikke har den understøttelses- og genansættelsesmulighed den danske 

flexicurity giver. 

 

EU-Kommissionen har anbefalet EU’s medlemslande at tilpasse deres arbejdsmarkeder efter flexicurity-

modellen. Dette kunne også afhjælpe Spaniens høje arbejdsløshed, f.eks. ved at finde den rette ligevægt 

imellem sikkerhed ved afskedigelse og tidsbegrænsede ansættelser, så de spanske lønmodtagere kunne føle 

sig mere sikre i deres jobs. Et vigtigt element i flexicurity-modellen er dog at der er et godt forhold imellem 

staten og arbejdsmarkedets parter, og hidtil har bl.a. de spanske fagforeninger, CCOO og UGT99, afvist 

muligheden af at implementere flexicurity-modellen på det spanske arbejdsmarked, bl.a. fordi 

fagforeningerne frygter at sikkerheds-elementet vil blive nedprioriteret af virksomhederne. 

 

En sidste strukturel forskel imellem det spanske og det danske arbejdsmarked drejer sig om de to landes 

velfærdsmodeller. I Spanien er det den katolske velfærdsmodel der er den dominerende, og i Danmark er 

det den socialdemokratiske velfærdsmodel der er den mest dominerende. Den primære forskel imellem de 

to velfærdsmodeller er at den socialdemokratiske bygger på en idé om solidaritet, dvs. at alle skal have de 

samme muligheder, og den katolske bygger på nogle mere usolidariske principper, dvs. at de sociale ydelser 
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 Det samme har Spaniens nationalbank, Banco de España. 
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til en person er bestemt af hans eller hendes jobhistorie. Det betyder at i den katolske velfærdsmodel bliver 

de skel der er i samfundet opretholdt. Hvorimod borgerne i lande med den socialdemokratiske 

velfærdsmodel er mere ligeværdige. 

 

Henholdsvis den katolske og den socialdemokratiske velfærdsmodel afspejler sig også på de to landes 

boligmarkeder. Den katolske velfærdsmodel bygger på en forholdsvis usolidarisk tankegang, hvor de skel der 

er i samfundet opretholdes, bl.a. i tilfælde af arbejdsløshed. Denne tankegang gør sig også gældende på det 

spanske boligmarked, hvor mulighederne for at bo til leje er ringe, og hvor størstedelen af alle boliger er 

ejerboliger. Dette betyder at alle ikke har de samme muligheder for at flytte i egen bolig. Situationen på det 

danske boligmarked er noget anderledes. Det danske boligmarked har en stor mænge lejeboliger, hvor der 

er mange muligheder for at bo til leje for alle samfundsgrupper. Derudover tager det danske boligmarked 

hensyn til specielt lavindkomstgrupperne, f.eks. ved at tilbyde boligsikring. 

 

Den sidste strukturelle forskel imellem de to landes boligmarkeder handler om tvangsauktioner. På det 

spanske boligmarked kan en bank købe en udbudt bolig med en ”rabat” på 50 %. Ved danske 

tvangsauktioner har bankerne, eller andre låneudbydere, ikke nogen økonomisk fordel ved tvangsauktioner. 

Denne økonomiske forskel betyder at bankerne er de største boligejere i Spanien. Hidtil har det ikke haft de 

store konsekvenser at bankerne har været i besiddelse af sådan en stor mængde boliger, men den spanske 

regering har nu ”presset” de spanske banker til at begynde at sælge ud af deres boligmasse. Boligerne 

sælges med et nedslag i salgsprisen på op til 80 %. Dette kan være medvirkende til yderligere at forværre 

situationen i Spanien, da andre som ønsker at sælge deres bolig ikke kan hamle op med sådan en salgspris. 

Endvidere kan de spanske boligejere risikere at der ikke længere vil være købere til de boliger som udbydes 

på tvangsauktion, da bankerne ikke længere er interesserede i at opkøbe boligerne. Denne situation kan 

undgås i Danmark, fordi de danske banker ikke har de samme fordele, og dermed heller ikke har en lettere 

og billigere mulighed for at erhverve sig de boliger der bliver solgt på tvangsauktion. 

 

Spanien og Danmark adskiller sig også fra hinanden ved at den spanske boligsektor i de sidste år, i langt 

højere grad, har været drivkraften bag den spanske økonomi. Den danske økonomi har været bredere 

funderet, dvs. ikke været lige så afhængig af væksten i blot én sektor. Når man vælger primært at satse på 

en sektor, bliver landets økonomi ekstra sårbar, hvis den positive udvikling lige pludselig vender i den 

pågældende branche. Spaniens fokus på boligsektoren som drivkraft bag den spanske økonomi har gjort, 

som min analyse har vist, at Krisen har ramt ekstra hårdt i Spanien sammenlignet med i Danmark. 
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Min analyse og sammenligning af henholdsvis arbejdsmarkedet og boligmarkedet i Spanien og Danmark, 

har vist at der er flere væsentlige strukturelle forskelle imellem de to lande. I overensstemmelse med min 

hypotese er konklusionen at henholdsvis Spaniens høje andel af tidsbegrænsede ansættelser og tilliden til 

væksten på det spanske boligmarked som drivkraften bag den spanske økonomi, i forbindelse med den høje 

andel af ejerboliger, er væsentlige årsager til at Krisen har haft en meget større effekt i Spanien end den har 

i Danmark. 

 

De Strukturelle forskelle imellem Spanien og Danmark har været medvirkende til at forværre Krisens 

påvirkning i Spanien, og de har vist sig ikke lige at være sådan at lave om på. Hvis Spanien ønsker at komme 

på ret fod igen, kan det dog vise sig at blive nødvendigt at ændre markant på disse strukturelle forskelle. Der 

venter derfor Spanien en stor opgave i fremtiden hvis det skal lykkes at bekæmpe den høje arbejdsløshed og 

de store økonomiske problemer. I det næste kapitel – perspektivering – vil jeg bl.a. vurdere om Spanien er 

godt i gang med disse ændringer. 
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5.0. PERSPEKTIVERING 

I Spanien såvel som i Danmark har de skiftende regeringer forsøgt med forskellige tiltag for at komme den 

igangværende krise til livs. De krisebekæmpende tiltag har været noget mere indgribende i Spanien end i 

Danmark. 

 

På det spanske arbejdsmarked har et af de mest indgribende krisebekæmpende tiltag været den 

arbejdsmarkedsreform som blev indført i februar 2012. Formålet med arbejdsmarkedsreformen var bl.a. at 

modernisere overenskomstforhandlingerne, f.eks. ved at lave en maksimumslængde på to år, og at fjerne 

den dobbelthed som findes på det spanske arbejdsmarked imellem de permanent ansatte og de ansatte på 

tidsbegrænsede kontrakter100 (Campos & Engoechea, 2012). Arbejdsmarkedsreformen har ikke fået 

reduceret den høje spanske arbejdsløshed. I oktober i år satte den spanske arbejdsløshed en ny rekord, da 

den blev 25,02 % 101. Selvom der er ændret i fratrædelsesgodtgørelserne for de ansatte, bl.a. ved at 

minimere de økonomiske fordele for virksomhederne ved at have en stor andel af tidsbegrænsede ansatte, 

har arbejdsmarkedsreformen ikke fjernet dobbeltheden på det spanske arbejdsmarked, og dermed heller 

ikke fjernet dette strukturelle problem (Campos & Engoechea, 2012). 

 

På det danske arbejdsmarked har man ikke foretaget lige så indgribende reformer som i Spanien. De største 

krisebekæmpende tiltag på det danske arbejdsmarked har været forkortningen af dagpengeperioden og 

den såkaldte tilbagetrækningsreform. Tilbagetrækningsreformen skal bl.a. gradvist udfase efterlønnen samt 

hæve pensionsalderen med ½ år om året fra 2019 til 2022, så pensionsalderen i 2022 vil være 67 år 

(Beskæftigelsesministeriet, uden årstalB). Da ingen af reformerne er trådt i kraft endnu, er det ikke muligt at 

måle effekten af dem. Det er dog klart at gennemførelsen af disse reformer vil, i større eller mindre grad, 

sætte flere af de traditionelle elementer i den danske flexicurity-model under pres. De nævnte reformer vil 

dog ikke, ifølge arbejdsmarkedsforsker Per Kongshøj Madsen, betyde den danske flexicurity-models endeligt 

(Madsen, 2011, s. 18). Modellen vil fortsat være til gavn for det danske arbejdsmarked. 

 

I flere aspekter på arbejdsmarkedet spiller fagforeningerne en vigtig rolle. På det spanske arbejdsmarked 
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 Dette har man bl.a. forsøgt ved at ændre i størrelsen på fratrædelsesgodtgørelserne for de to typer af 
ansættelseskontrakter. De permanent ansattes fratrædelsesgodtgørelse er blevet sænket fra 45 til 33 dage pr. 
ansættelsesår, og de ansatte på tidsbegrænsede kontrakter har fået hævet deres godtgørelse fra ni dage til 12 dage pr. 
ansættelsesår (Gobierno de España, 2012a, s. 3 & 29). De ansatte på tidsbegrænsede kontrakters 
fratrædelsesgodtgørelse træder kun i kraft hvis der sker opsigelse i den tidsbegrænsede periode. Godtgørelsen er dog 
først gældende hvis lønmodtageren har været ansat i et år. Det betyder i praksis at hvis en tidsbegrænset ansat bliver 
ansat for 11 mdr. af gangen, ved f.eks. at have fri i august, får medarbejderen ingen godtgørelse. Reformen betyder 
også at selvom den økonomiske godtgørelse ved afsked af fastansatte er formindsket, er den stadig bevaret. Reformen 
har altså ikke gjort noget afgørende for at ændre denne forskel. 
101

 Dermed kom den spanske arbejdsløshed for første gang nogensinde over 25 %. 
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har fagforeningerne kraftigt protesteret imod de skiftende regeringers nedskæringer. Mange har været i 

tvivl om fagforeningernes mulighed for at begrænse Krisens udvikling. Dette har betydet at medlemstallene 

for de spanske fagforeninger er faldet siden Krisens udbrud (RTVE.es, 2011). Fremtiden for de spanske 

fagforeninger ser derfor noget dyster ud. 

 

På det danske arbejdsmarked kæmper de traditionelle fagforeninger med de ”gule fagforeninger”, som har 

oplevet stigende medlemstal i de seneste år. Fra de traditionelle fagforeningers side tager man denne 

trussel alvorligt. Man er derfor gået i gang med at forhandle fusioner imellem en lang række fagforbund på 

plads. Fusionerne vil betyde at fagforeningerne bedre kan kæmpe mod de ”gule” fagforeningers primære 

trækplaster – det lave kontingent – og derved opretholde sin styrke og vigtighed for det danske 

arbejdsmarked. Den fortsatte eksistens af de traditionelle fagforeninger kan vise sig at være bestemmende 

for såvel den danske models fortsatte eksistens som for den danske flexicurity-models fremtid (Redder & 

Andersen, 2011). 

 

En vigtig årsag til at fagforeningernes rolle i Spanien er svag, er at der ikke, i samme grad som i Danmark, er 

en lang tradition for at melde sig ind i en fagforening når man afslutter en uddannelse eller får et job. I 

Spanien har man til gengæld en lang tradition med stærke familiære bånd og et ønske om at eje sin bolig 

frem for at leje. Fordi denne tankegang er dybt forankret i spaniernes mentalitet, kan det være ret svært, 

hvis ikke umuligt, at ændre dette, og bl.a. overbevise spanierne om fordelene ved at leje en bolig frem for at 

eje den. De tætte familiære bånd betyder også at spanierne bliver boende hjemme længe og derfor venter 

med at flytte hjemmefra indtil de har råd til egen bolig. De familiære bånd afspejler sig i flere andre af 

samfundets aspekter, og har derfor en stor betydning for de forskellige strukturer. De stærke familiære 

relationer har ikke en lige så stor betydning i Danmark, hvor man i højere grad ser at de unge vil være 

selvstændige og flytter tidligere hjemmefra. Danskerne har dog også bedre forudsætninger for at kunne 

flytte hjemmefra, og det har ikke ændret sig siden Krisen for alvor brød ud i 2008. 

 

I hverken Spanien eller Danmark er der foretaget nogle større politiske reformer for at gøre op med de 

strukturelle problemer på boligmarkedet. Den spanske regering har dog d. 15. november 2012 indført en 

lov102 om at økonomisk trængte lånere ikke må sættes på gaden og kan få udskudt deres betalinger med op 

til to år, for at få mulighed for at kunne betale deres gæld (Gobierno de España, 2012b).  

 

I begge lande prøver man naturligvis at komme Krisen til livs. Hidtil har tiltagene dog ikke markant mindsket 
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 Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios. 



Side 74 af 84 

Krisen. Flere eksperter mener at Krisen langt fra er ovre. F.eks. er Becerra ikke særligt optimistisk mht. 

hvornår Krisen får en afslutning. Som det fremgår af kapitel 4 ”Konklusion” har de strukturelle forskelle på 

Spanien og Danmark haft afgørende betydning for hvor hårdt Krisen har ramt. Becerra mener ikke at de 

fede tider kommer igen, men at samfundene vil tilpasse sig, om end på en andet niveau end det vi kom fra: 

”Lo que nunca volvera a ser” (Becerra, 2009, s. 141). 

 

I Danmark har flere ”Bankpakker” været hjælp fra regeringen til den finansielle sektor. Også i Spanien har 

der været ”bankpakker”. I EU har finanspagten stillet skarpere krav til landendes budgetunderskud (max. 3 

% af BNP) og statsgælden (max. 60 % af BNP) (denstoredanske.dk). I Spanien gennemførte Rajoy-regeringen 

i september 2012 forhøjelser af momsen på to procentpoint og mere på bl.a. diskoteksindgang, frisørbesøg 

og teater- og biografbilletter (El País, 2012). Dette hjælper til at opfylde EU’s krav, men det begrænser 

forbruget og kan dermed være med til at øge Krisen, inkl. arbejdsløsheden. Forhold i banksektoren og 

afgiftspolitik ligger uden for emnerne i denne afhandling, jf. min afgræsning afsnit 1.6, og bliver ikke 

nærmere analyseret. 

 

De økonomiske vismænd i Danmark er heller ikke særligt optimistiske ift. hvornår Krisen ender. I deres 

nyeste rapport mener de at der kan gå op til ti år fra Krisens udbrud i 2008 til Krisen ender (Skovgaard, 

2012). Selvom der godt nok er udsigt til en lille vækst i den danske økonomi i de kommende år, har det 

stadigvæk lange udsigter før Krisen endegyldigt vil være forbi. Det er derfor fortsat nødvendigt med 

reformer hvis Krisens negative indflydelse skal vendes (Ibid.). 

 

Man siger ofte at efter syv magre år kommer syv gode år. Dette kommer fra 1. Mosebog, kapitel 41, hvor 

Jakobs søn Josef tyder en af den ægyptiske kong Faraos drømme. Farao har drømt at han stod ved Nilen, og 

først kom syv smukke og fede køer op af floden, og dernæst syv usle og magre køer. Til slut åd de syv magre 

køer de syv fede køer (1. Mosebog, kap. 41, vers. 1-4). Denne drøm tolker Josef som at der først vil komme 

syv år med stor overfold i Ægypten og derefter syv år med hungersnød (1. Mosebog, kap. 41, vers. 29-30). 

For at sikre sig imod de syv magre år, er det vigtigt at spare op. Dette råd vælger Farao at følge. 

 

Hvis man direkte overfører Josefs tolkning til den igangværende krise, kunne dette pege på at Krisen vil 

slutte i 2015103. Dette kan muligvis vise sig at holde stik. Hvis man vender sit blik over mod den anden side 

af Atlanterhavet, nærmere bestemt USA, peger de fleste husprisindeks pilen opad. Dette tyder på at det 

amerikanske boligmarked er ved at vende104 (Home, 2012). Her i Europa plejer vi som regel at halte lidt 
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 Selvom man jo ikke kan udlægge fortællingen så konkret. 
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 Situationen i USA er dog i december 2012 usikker fordi en række skattelettelser, som blev indført at Bush-
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efter udviklingen i USA. Dette kan betyde at den positive udvikling snart vil komme til Europa. De seneste tal 

fra det danske boligmarked viser da også at boligsalget går lidt bedre, og boligmarkedet så småt er ved at 

komme på fode igen (Ibid.). Man regner dog ikke med at boligpriserne vil nå det niveau de havde før 2008, 

men hvis blot boligpriserne kan stabiliseres, kan der være lys for enden af tunnelen, og måske er en ende på 

Krisen i syne. 

 

Hvorvidt Josefs fortolkning af Faraos drøm viser sig at holde stik, eller om den positive udvikling i USA vil 

brede sig til Europa, vil kun fremtiden vise. Det eneste vi ved med sikkerhed, er at vi fortsat befinder os i 

Krisen, og der derfor fortsat må arbejdes hårdt for at komme den til livs. Strukturelle årsager har gjort at 

Danmark har klaret sig langt bedre end Spanien gennem Krisen. Mange er parate til at arbejde hårdt, men 

kan ikke komme til det, og hverken Spanien, Danmark eller EU har endnu fundet svaret på hvordan man 

skaber vækst og kommer arbejdsløsheden til livs. 

                                                                                                                                                                  
regeringen, vil ophøre fra d. 1. januar. Indtil videre er parterne dog blevet enige om en skattereform og at udsætte 
andre økonomiske reformer i to måneder. Hvis ikke det lykkes at forhandle nye aftaler på plads, kan USA gå mod den 
økonomiske afgrund – ”Fiscal cliff”. 
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7.1. Bilag 1 – Uddrag af interview med Alejandro Marcitllach & Gabriela Garcia1 

Fortroligt

                                                 
1
 Marcitllach & Garcia er assistenter for Medlem af Europa Parlamentet og medlem af det specielle udvalg for 

finansiel, økonomisk og social krise Antolín Sanchez Presedo (PSOE). Interviewet blev foretaget på deres kontor, 
beliggende Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgien, d. 17. juni 2011. 
 



7.2. Bilag 2 – Uddrag af Interview med Juan Marín Lozano2 

Fortroligt 

                                                 
2
 Lozano er medlem af Ciudanos Independientes de Sanlucar (CIS) og viceborgmester samt borgmester for handel, 

beskæftigelse og virksomhedsudvikling i Sanlucar de Barrameda, Cadiz. Interviewet blev foretaget d. 26. juli 2011 på 
hans kontor beliggende Calle Manuel de Diego Lora 8, 11.540 - Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Spanien. 



7.3. Bilag 3 – Eksempel på mailkorrespondance 

Fortroligt 



7.4. Bilag 4 – Det spanske boligmarked 

Graf 1: Boligprisudvikling, Spanien. Kilde: Ministerio de Fomento (2012). 

 
 
Graf 2: Personlig gæld, Spanien. Kilde: IMF (2009) 

 

 
 

 

 

 

 



Tabel 1: Sekundær bolig eller feriebolig pr. 1000 indbyggere. Kilde: Serantes, 2012, s. 4 

  
 
Figur 1: Boligprisudvikling i Spanien ift. den gennemsnitlige nationale boligprisudvikling, 1. kvartal 2008 
til 2. kvartal 2011. Kilde: Serantes, 2012, s. 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Graf 3: Udvikling i tvangsauktioner pr. kvartal 2007-2012, Kilde: Consejo General del Poder Judicial, 2012. 

 

 
 

 



7.5. Bilag 5 – det danske boligmarked 

Graf 1, Boligprisudvikling, Danmark. Kilde: Dam et. Al (2009), s. 48 

 
 
Tabel 1: Antal Boliger i Danmark. Kilde: Borg Kristensen (2011), s. 38 

 
 
Tabel 2: Antal beskæftigede i Danmark fordelt på brancher. Kilde: Danmarks Statistik. 
 2009 2010 2011 
Erhverv i alt 2.801.519 2.684.992 2.667.424 
1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 76.925 73.321 69.728 
2 Industri, råstofindvinding 
og forsyningsvirksomhed 386.729 334.204 319.281 
3 Bygge og anlæg 177.827 156.503 149.618 
4 Handel og transport mv. 670.817 626.853 628.019 
5 Information og kommunikation 101.051 97.096 98.079 
6 Finansiering og forsikring 86.731 83.081 82.073 
7 Ejendomshandel og udlejning 41.137 40.834 43.970 
8 Erhvervsservice 277.244 264.833 265.804 
9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 847.947 872.800 873.271 
11 Uoplyst aktivitet 19.219 18.914 20.356 

 

 

 



Graf 2: Boligprisudvikling. Kilde: Dam, 2011b, s. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 3: Udvikling i tvangsauktioner, Kilde: Andersen, 2012 

 

 
 

 
 

 


