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Résumé

Les modèles de marché du travail danois et français – une comparaison contextuelle à partir 

du débat français sur la réalité danoise

La présente étude prend pour point de départ le débat sur le modèle de marché du travail danois qui 

a eu lieu en France au milieu de la décennie en cours et se veut une sorte de méta-communication à 

propos du même débat. Conformément à l’argumentation développée dans le chapitre 1er, l’étude a 

pour objectif une investigation des trois questions suivantes: (1) Sur quels indicateurs économiques 

le débat se focalise-t-il et comment ces indicateurs-ci ont-ils évolué au Danemark et en France ? (2) 

Quelles sont les caractéristiques du modèle qui a fait naître le débat et dans quelle mesure ce 

modèle-là se distingue-t-il du modèle de marché du travail français par rapport à son organisation et 

à son mode de fonctionnement ? (3) Jusqu’à quel point l’évolution des indicateurs danois depuis 

1993/94 peut-elle être attribuée au modèle de marché du travail ? Pour ce qui regarde la deuxième 

question, qui implique une analyse comparative des modèles de marché du travail, l’argumentation 

soutient l’idée de mettre au centre de l’analyse la flexibilité, la sécurité et la politique de l’emploi, 

de chercher, dans ces domaines, des “solutions novatrices” françaises  s’inspirant du modèle danois 

ainsi que de prendre en compte des catégories contextuelles particulièrement pertinentes pour le 

marché du travail. La référence au contexte sert un double objectif: de compléter et de mettre en 

perspective l’analyse comparative d’un côté et d’approfondir et de réunir les connaissances du 

modèle français, jusqu’ici présentées de façon fragmentée, de l’autre.

L’investigation des questions posées a nécessité une solution préalable d’une série de problèmes de 

méthode – notamment un repérage dans le temps et l’espace du débat français et une détermination 

de l’approche à mettre en oeuvre pour l’analyse comparative. Quant au dernier problème, l’analyse 

a été fondée sur une version modifiée de l’approche dite ”sociétale”, où le modèle contextuel a été 

remplacé par une ”configuration formelle”. Les problèmes de méthode ainsi que leur solution font 

l’objet du chapitre II qui présente également les critères employés pour le développement du cadre 

terminologique et théorique proposé dans le chapitre III. Au niveau empirique, la première question 

a donné lieu à une collecte de contributions écrites au débat suppléées par des extraits de la base de

données Eurostat alors que les deux autres questions ont nécessité le recours à des rapports mini-

stériels et de recherché aussi bien qu’à des études empiriques, historiques et sociologiques.



Les résultats du travail d’investigation sur les questions no. (1) et (3) sont présentés dans les cha-

pitres IV et XI. Comme il en résulte, les quatre indicateurs économiques suivants ont été le plus 

souvent mis en rapport avec le modèle de marché du travail danois: le taux de chômage, le taux 

d’emploi, le taux de chômage de longue durée et la flexibilité numérique de l’emploi. Tandis que 

les taux d’emploi ont suivi la meme tendance légèrement haussière, les indicateurs relatifs au 

chômage ont évolué de façon très différente selon le pays. Par contre, en ce qui concerne la 

flexibilité, des indicateurs comparables n’ont pas été disponibles. Pour ce qui est du Danemark, non 

seulement la flexibilité numérique du marché du travail, mais aussi la tendance fortement baissière 

des indicateurs relatifs au chômage depuis 1993/94 ont pu être attribuées au modèle de marché du 

travail, d’où la conclusion que le débat français a été bien fondé même s’il écarte quelque 

problèmes développés dans le chapitre VI et liés, eux aussi, au modèle. 

Préalablement à l’analyse comparative elle-même, les cohérences nationales des deux pays ont été 

définies, dans les chapitres V à IX, à partir de la configuration formelle. 

Le travail d’investigation sur la question no. (2) s’achève par l’analyse comparative, présentée dans 

le chapitre X. Il en ressort que les modèles se distinguent fortement l’un de l’autre par leur organisa-

tion et leur mode de fonctionnement tant au niveau général que dans les domaines qui étaient au 

centre de l’analyse. En somme, l’investigation laisse apparaître deux modèles, chacun emboîté dans 

– et interagissant avec – les manifestations nationales particulières des catégories contextuelles, ces 

emboîtements et interactions étant d’une importance capitale pour la compréhension des différences 

constatées. À en juger par l’analyse, aucun des dispositifs récemment mis en oeuvre en France 

s’inspirent directement du modèle danois ce qui n’exclut cependant pas une inspiration indirecte. Il 

est donc possible que le modèle danois ait inspiré le raisonnement des derniers gouvernements dans 

les domaines de la politique de l’emploi, de la flexibilité et de la sécurité.

L’étude se termine par une présentation des principaux résultats dans le chapitre XII.



Forord

Mens sidste punktum sættes i denne afhandling, er væsentlige ændringer under opsejling inden for 

den franske arbejdsmarkedsmodel – herunder ændringer, som på lidt længere sigt kan påvirke den 

rolle, arbejdsmarkedets parter henholdsvis lovgiver udfylder. Også den danske model er i bevægelse 

– bl.a. spores en fortsat tendens til reduktion af i hvert fald visse aspekter af partsindflydelsen. Det 

har i afhandlingen ikke været muligt at forfølge disse spor nærmere, ligesom kun fremtiden vil vise, 

hvorvidt den igangværende økonomiske krise vil nå et omfang, som kan true modellernes indret-

ning og funktionsmåde.   

To personer, som begge fremgår af kildehenvisningerne og litteraturlisten, har i en tidlig fase af 

afhandlingens udarbejdelse været taget med på råd. Afhandlingen er derudover baseret udelukkende 

på skriftlige kilder. I tilknytning til litteraturlisten er kildematerialet ordnet efter kapitel og afsnit. I 

bilag 10 er desuden gengivet den fulde ordlyd af citater, som i teksten fremtræder med udeladte 

tekstpassager.

Min vejleder, lektor Lilian Stage, skal have en stor tak for opbyggelige samtaler og udvist tålmodig-

hed!

April 2009

Lars Danielsen. 
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I Problemformulering

Den danske arbejdsmarkedsmodel1 har hen over indeværende årtis midte været genstand for stor 

interesse og levende debat2 i Frankrig. Ud over at beskæftige sig med modellen som sådan (under 

betegnelser som ”modèle danois” og ”flex-sécurité3”) samt dens formodede meritter (undertiden 

betegnet ”miracle danois”) har debatten bl.a. drejet sig om mulighederne for at løse problemerne på 

det franske arbejdsmarked ved kopiering af modellen i en fransk kontekst. Opfattelserne spænder i 

denne forbindelse lige fra uforbeholden optimisme (”La ”flexsécurité” danoise […] porte effec-

tivement en elle une vraie solution pour la France” (Novelli & Stellinger, 2004; p. 19 i Les Echos, 

10.11.04)) til – hvilket synes mest fremherskende – skepsis eller afvisning (”Transposer la politique 

danoise en France est donc très difficile, voire impossible” (Gazier, 2004; i Le Monde, 7.12.04)). 

Derimod synes der at være almindelig enighed om, at modellen nok tilbyder visse ”éléments de 

réflexion”, som kan tjene til inspiration ved udformningen af den nationale politik (f. eks. Larcher, 

2005, pp. 2-3). I sin plan for social sammenhængskraft, som udstikker retningslinjerne for en større 

omlægning af bl.a. arbejdsmarkedspolitikken, har den tidligere franske beskæftigelsesminister, 

Jean-Louis Borloo, bekræftet den danske models værdi i så henseende: 

La ”flex-sécurité” danoise constitue une source d’inspiration privilégiée pour mettre 

en place des solutions novatrices, reposant sur un compromis entre une politique du 

marché du travail fluide et la sécurité économique des individus (Ministère de 

l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, 2004, p. 9).  

Med sin udtalelse peger Borloo endvidere på en væsentlig egenskab ved modellen selv, nemlig 

samspillet mellem fleksibilitet og sikkerhed – et forhold, som også mange andre hæfter sig ved, og 

som for den franske debattør gør modellen interessant i forhold til angelsaksisk inspirerede model-

ler (f. eks. Beuve-Méry & Rollot, 2005; i Le Monde, 25.1.05). 

Det foreliggende arbejde tager udgangspunkt i den franske debat og forstår sig selv som en form for 

metaindlæg i samme. I den forbindelse er det af interesse at få belyst en række forhold. Det gælder 

for det første spørgsmålet om, hvilke økonomiske indikatorer, der fokuseres på i debatten, og 

hvorledes disse har udviklet sig i Danmark og Frankrig. En kortlægning heraf er umiddelbart 

relevant, fordi vi dermed får indkredset den danske models påståede meritter og herigennem tillige 

                                                
1 Betegnelserne « arbejdsmarkedsmodel » og « arbejdsmarkedssystem » anvendes i fremstillingen synonymt. For en 
definition henvises til kap. II.2.3.
2 For en afgrænsning af debatten se kap. II.1.
3 « flex(i)sécurité » og « flexicurité » ses også ; eng. : « flexicurity », jf. kap. III.4.3.
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årsagen til interessen for den danske model. Spørgsmålet er i imidlertid også af betydning for en 

afklaring af denne models selvstændige bidrag til udviklingen i Danmark i den periode, der 

refereres til i debatten (typisk med udgangspunkt omkring 1993/94). I tilknytning til ovenstående 

vil det således være relevant at undersøge, om nogle af de meritter, der tilskrives den danske model, 

i virkeligheden skyldes andre forhold, eksempelvis det økonomiske opsving, der satte ind i 

Danmark omkring samme tidspunkt – om debatten altså føres på et utilstrækkeligt grundlag.  

Et yderligere forhold, der fortjener en afklaring, er spørgsmålet om, hvad det mere præcist er for en 

model, der har givet anledning til debatten, og hvorledes denne i sin indretning og funktionsmåde 

adskiller sig fra den tilsvarende franske. Det ligger i det sagte, at den franske arbejdsmarkedsmodel 

ikke kombinerer fleksibilitet og sikkerhed på en måde, der berettiger til betegnelsen ”flex-sécurité”. 

Samtidig fremgår det, at det – alt andet lige – præcis er måden, hvorpå disse to dimensioner spiller 

sammen, der ”skiller fårene fra bukkene” og tildeler den danske model førertrøjen i den franske 

debat. Det danske arbejdsmarkedssystem har desuden tiltrukket sig opmærksomhed såvel fra for-

skere i ind- og udland som fra bl. a. EU og OECD, og også her er det kombinationen af fleksibilitet 

og sikkerhed, og i den forbindelse tillige arbejdsmarkedspolitikken, som er i fokus4. Det forekom-

mer derfor både naturligt og relevant at skænke disse tre forhold speciel opmærksomhed i en 

komparativ analyse. Omkring årsskiftet 2004/2005 vedtoges et lovgrundlag for planen for social 

sammenhængskraft5, og planens implementering påbegyndtes umiddelbart derefter (Ministère de 

l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, 2005a, pp. 2 samt 4-6). Set i lyset af Borloo’s 

udtalelse kan det m.a.o. ikke udelukkes, at der inden for områderne arbejdsmarkedspolitik, fleksi-

bilitet og sikkerhed i de allerseneste år er iværksat visse ”solutions novatrices” inspireret af den 

danske model – et forhold, som det i en komparativ analyse vil være særlig relevant at undersøge.  

I forbindelse med en sammenligning af de to landes arbejdsmarkedssystemer er det værd at bemær-

ke, at mens den danske virkelighed er særdeles velbeskrevet, også internationalt, er undersøgelser af 

franske forhold mindre hyppige uden for Frankrig og typisk koncentreret om enkeltaspekter såsom 

lønmodtagerbeskyttelsen eller arbejdsmarkedspolitikken. Forklaringerne herpå er givetvis flere og 

indbyrdes sammenhængende: Det omtalte ”miracle danois”6, herunder ikke mindst det stedfundne 

fald i ledigheden fra omkring 11% i 1993 til under det halve godt 10 år senere (tabel 1, p. 22), har 

                                                
4 Se kap. VI for referencer.
5 « La loi de programmation pour la cohésion sociale », stadfæstet den 18.1.05.
6 Se også kap. IV for en identifikation af den danske models påståede meritter.
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vakt berettiget opsigt i mange lande. Samtidig er den franske ledighed fortsat høj, nemlig ca. 9% 

(ibid.). Der findes således ikke noget ”miracle français”. Som nævnt har den danske model desuden 

tiltrukket sig international opmærksomhed ved netop at frembyde et eksempel på, hvorledes man i 

praksis kan håndtere det koncept af forholdsvis ny oprindelse, som ”flexicurity” er (jf. f. eks. Wilt-

hagen & Tros, 2004, p. 177, samt Ferrera m. fl., 2001, p. 1207). Heroverfor står et fransk arbejds-

markedssystem kendetegnet ved «la sédimentation de nombreux dispositifs, dont certains semblent 

avoir survécu aux logiques qui les sous-tendaient » (Minéfi, 2003, p. 1). 

For så vidt angår et enkelt aspekt ved det franske system, nemlig selve arbejdsmarkedspolitikken, 

må fremhæves Barbier (2006), som i et bilag8 giver en indsigtsfuld – om end forholdsvis summarisk 

og ikke helt ajourført – fremstilling af forholdene. Værket indeholder tillige et udførligt kapitel om 

Danmark, som kan betragtes som en uddybning af Barbier (2005a) jf. nedenfor. Titlen til trods 

foretager værket dog ingen egentlig sammenligning af den dansk-franske virkelighed. 

I relation til en komparativ analyse indebærer ovenstående forhold bl.a., at der stilles større krav til 

selvstændighed i forbindelse med kortlægningen af det franske arbejdsmarkedssystem end ved 

beskrivelsen af det tilsvarende danske.  

Som indledningsvis anført har debatten tillige drejet sig om mulighederne for at kopiere den danske 

model i en fransk kontekst. Hovedparten af de studerede indlæg i den franske debat9 er som nævnt 

skeptiske eller afvisende og hæfter sig i den forbindelse ved et eller flere træk ved den danske 

kontekst, som ifølge forfatterne har været banebrydende for modellen. Med udgangspunkt i en 

kontekstuel tilgang til analysen af arbejdsmarkedssystemer, som omtales nærmere i kap. II.2.2, 

formulerer en af debattens iagttagere fra nærmeste hold, franskmanden og sociologen Jean-Claude 

Barbier, det på følgende måde:

Apprendre vraiment du Danemark en France, c’est assimiler une leçon [...] simple : la 

réforme d’un système d’emploi et de protection sociale, pour autant qu’elle doive 

s’imprimer dans la durée d’une réalisation effective, doit pouvoir s’inscrire dans une 

cohérence sociétale propre (2005a, p. 1).

                                                
7 Se også kap. III.4.3.
8 Også publiceret som Barbier (2007a).
9 Se også kap. II.1.
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I et af Barbiers seneste arbejder er tonen skærpet en kende. Flexicurity-synsvinklen betegnes her

som « une présentation superficielle et décontextualisée du Danemark » (Barbier, 2007b, p. 478).

Synspunktet, at det danske arbejdsmarkedssystem skulle bero på et særligt sæt af nationale forud-

sætninger, og at modellen dermed vanskeligt lader sig ”eksportere”, genfindes i hjemlige fremstil-

linger. I sin gennemgang af systemets udvikling konkluderer Kongshøj Madsen f. eks.: 

The model is thus a prime example of the specific Danish version of the negociated 

economy. Therefore it should be taken as a source of inspiration […] – not as a simple 

scheme, which is ready for immediate export (2005, p. 35).

Mens der altså i såvel Danmark som Frankrig – og muligvis også uden for disse to lande – har været 

en tendens til i undersøgelser af den danske arbejdsmarkedsmodel at inddrage en national kontekst, 

er denne stort set fraværende i undersøgelserne af de franske forhold, jf. i øvrigt det ovenfor sagte 

om disse. Lægger man sig – som det er tilfældet i denne afhandling – på linje med den første gruppe 

af undersøgelser og forstår et arbejdsmarkedssystem som værende forankret i en overordnet, 

national sammenhæng, giver det imidlertid god mening at medtænke en række kontekstkategorier af 

særlig betydning for arbejdsmarkedet. For Frankrigs vedkommende fuldstændiggøres og samles 

dermed en viden, som i hvert fald denne afhandlings forfatter ikke har kunnet opspore i samlet form 

andre steder. Samtidig skabes de bedst mulige rammer for forståelsen af forskelle og ligheder i de 

nationale arbejdsmarkedsmodellers indretning og funktion, som de fremgår af den komparative 

analyse i øvrigt.   

Det turde fremgå af ovenstående, at stilles der større krav til selvstændighed i forbindelse med 

beskrivelsen af det franske arbejdsmarkedssystem som sådan, gælder dette så meget desto mere i 

forbindelse med kortlægningen af kontekstforholdene (d.v.s. den konkrete udmøntning af kontekst-

kategorierne10). Sammenlignet med Danmark vil disse desuden skulle sammenstykkes ud fra et 

bredere spektrum af litteratur, jf. i øvrigt kap. II.4. 

Sammenfattende kan de spørgsmål, der søges besvaret gennem det foreliggende arbejde, formuleres 

således (idet spørgsmålene er opstillet i den orden, hvori de søges besvaret):

(1) Hvilke økonomiske indikatorer fokuseres der på i debatten, og hvorledes har disse udviklet sig i 

Danmark og Frankrig? 

                                                
10 For en nærmere redegørelse henvises til kap. II.2.3.
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(2) Hvad der det for en model, der har givet anledning til debatten, og hvorledes adskiller denne sig 

i sin indretning og funktionsmåde fra den tilsvarende franske, idet der fokuseres særligt på fleksi-

bilitet, sikkerhed og arbejdsmarkedspolitik – samt mulige ”solutions novatrices” inden for disse 

områder – og relateres til kontekstforhold? 

(3) I hvilket omfang kan udviklingen i Danmark siden 1993/94 tilskrives arbejdsmarkedssystemet? 

Hovedvægten lægges på spørgsmål (2), som altså indebærer en komparativ analyse af de to landes 

arbejdsmarkedsmodeller. Da det danske arbejdsmarkedssystems bidrag til udviklingen i Danmark 

siden 1993/94 bedst forstås ud fra kendskabet til selve modellen, er afklaringen af spørgsmål (3) 

henlagt til kap. XI.  

II Metodeovervejelser

I det følgende identificeres en række væsentlige og/eller tværgående metodiske problemer for-

bundet med besvarelsen af ovenstående spørgsmål, og der redegøres for, hvorledes disse er søgt 

løst.

II.1 Afgrænsning af debatten

Det første spørgsmål kalder umiddelbart på en afgrænsning i tid og rum af den franske debat om 

den danske arbejdsmarkedsmodel. Tilvejebringelsen af en veldefineret referenceramme er desuden 

formålstjenlig al den stund det foreliggende arbejde som nævnt ønskes forstået som en form for 

metaindlæg i samme debat. En sådan afgrænsning må nødvendigvis blive mere eller mindre arbi-

trær, selv med et nok så stort antal udvælgelseskriterier. I dette tilfælde er der, under hensyntagen til 

de tids- og ressourcemæssige rammer, tilstræbt størst mulig spredning på trykte genrer ud fra en 

antagelse om, at debatten må have været særlig intens i månederne op til og efter stadfæstelsen i 

januar 2005 af  ”La loi de programmation pour la cohésion sociale”. M.h.t. avismediet har det 

desuden været et ønske at dække det politiske spektrum. Alt i alt er der således tilvejebragt 13 

avisartikler fra perioden oktober 2004 – juni 2005 fordelt med 5 på Les Echos, 6 på Le Monde og 2 

på Libération. Artiklerne er med få undtagelser fremskaffet via Handelshøjskolens tidligere og 

nuværende søgefaciliteter (lexis-nexis og factiva) ved søgning på ”modèle danois”, ”miracle 

danois” samt ”flex-sécurité” med tilhørende ortografiske varianter, jf. fodnote side 1. Desuden er 

medtaget en tale af den daværende franske vicebeskæftigelsesminister11 Gérard Larcher afholdt i 

                                                
11 Ministre délégué aux relations du travail.
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forbindelse med et temamøde om ”flex-sécurité” på Den danske Ambassade i Paris og en rapport 

om det danske arbejdsmarked fra et udvalg under Nationalforsamlingen, begge udkommet i oven-

nævnte tidsrum. En oversigt over de 15 tilvejebragte artikler m.v. – i det følgende betegnet ”ind-

læggene” – er gengivet i bilag 1.

II.2 Metodetilgange til internationale sammenligninger

I det følgende redegøres for de metodetilgange, der er anvendt i forbindelse med den komparative 

analyse (kap. II.2.3). Som optakt hertil omtales (kap. II.2.1) tre forskellige tilgange til internationale 

sammenligninger inden for samfundsvidenskaberne. Desuden diskuteres (kap. II.2.2) nogle i meto-

demæssig henseende relevante aspekter af Jean-Claude Barbiers arbejder.

II.2.1 Tre tilgange til internationale sammenligninger

I metodelitteraturen skelner man mellem tre principielt forskellige tilgange til internationale 

sammenligninger inden for samfundsvidenskaberne:

Les approches fonctionnalistes (cross-national approach) postulerer ækvivalens mellem sociale 

fænomener på tværs af lande. Fænomenerne besidder altså en universel karakter, som umiddelbart 

gør dem sammenlignelige ”terme à terme” uafhængigt af den nationale kontekst, hvori de er 

indlejret. Om konteksten (makroniveauet) gælder det således, at « [i]l n’est dès lors pas surprenant 

que la relation entre niveaux macro et micro ne soit pas vraiment construite ou problématisée » 

(Maurice, 1989, p. 178). Ifølge denne anskuelse er eventuelle ”diskontinuiteter” i fænomenerne 

landene imellem udtryk for en – ubetydelig og tilfældig – forskel mellem ækvivalenter og kan 

derfor lades ude af betragtning. Det er en sådan opfattelse af fænomener, der eksempelvis ligger bag 

kvantitative sammenligninger for forskellige lande og opstillingen af ”best practices”, som det bl.a. 

sker i OECD- og EU-regi. I en mere implicit variant, som Schultheis benævner ”comparaison 

synthétique” (1989, p. 226), er disse sammenligninger ”indlejret” i økonometriske undersøgelser, 

hvor det med udgangspunkt i data fra forskellige lande ad statistisk vej undersøges, hvorvidt 

variationen i én størrelse kan forklares ved variationen i de øvrige. ”Les approches fonctionnalistes” 

besidder en umiddelbar appel, fordi sammenligningerne kræver et minimum af ressourcer, og 

dermed kan omfatte flere lande, ikke mindst som følge af at data ofte er tilgængelige via 

elektroniske baser. Risikoen ved denne tilgang er imidlertid, at « la comparaison produit « des faits
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aveugles parce que arrachés au système d’intelligibilité leur conférant sens » » (Maurice, 1989, pp. 

184-18512). 

Les approches culturalistes (cross-cultural approach) opfatter sociale fænomener som værende 

kulturelt betingede og dermed unikke, hvilket gør en sammenligning på tværs af lande meningsløs: 

”La comparabilité, lorsqu’elle existe, ne peut que s’établir entre des univers culturels différents dont 

on pourra éventuellement décrire la composition interne” (Maurice, 1989, p. 180). Konteksten er 

her altså identisk med den nationale kultur, hvis oprindelse og reproduktion ikke forklares, og 

påvirkningen er ”oppefra og ned” (fra makro- til mikroniveau), uden at denne påvirkning i øvrigt 

konstrueres eller problematiseres. Som et eksempel på denne tilgang nævnes Hofstede, der dog via 

indførelsen af ”kulturelle indices” forsøger at måle kulturens virkning på enkeltfænomener og 

dermed muliggør en sammenligning på disaggregeret niveau af de enkelte landes scorer. Foruden 

omtalen hos Maurice kan henvises til Schultheis (1989, pp. 225-226) for en kritisk gennemgang af 

”les approches culturalistes”, her benævnt ”comparaison idéographique”.   

L’approche sociétale (inter-national approach) antager, at sociale fænomener genereres i et samspil 

mellem mellem mikro- og makroniveau (”agenter” og ”strukturer”). Sammenligningens fokus er 

derfor flyttet fra det enkelte fænomen til ”kontekstuelle helheder13”, såkaldte ”cohérences 

nationales”. Disse er defineret så tilpas omfattende for hvert enkelt land, at fænomenerne – og 

dermed observerede forskelle og ligheder landene imellem – kan forstås og forklares ud fra de 

samspil, der finder sted inden for de afgrænsede rammer. Selv uddyber Maurice ved at bringe 

følgende citat14: « S’il y a non-comparabilité terme à terme, c’est parce que les différences repérées 

s’inscrivent dans un système d’interactions sociétales produisant ces différences comme autant 

d’aspects de sa spécificité » (Maurice, 1989, p. 185). Den eneste danske fremstilling om metode-

spørgsmål i forbindelse med internationale sammenligninger inden for samfundsvidenskaberne, 

som det har været muligt at tilvejebringe, nemlig Jensen (2000), omhandler netop ”kontekstuelle og 

tværnationale komparative analyser”. Forfatteren giver i sin artikel et bud på, hvordan man – som 

led i en ”approche sociétale” – kan opstille og anvende en kontekstuel model i forbindelse med en 

sammenligning af kvinders erhvervsdeltagelse i Danmark og Italien. Ved kontekstuel model forstås 

en teoretisk funderet a priori konstruktion, ”der evner at redegøre for relationsforholdet [d.v.s. 

                                                
12 Maurice citerer her J.-M. Berthelot, ”École et entreprise” (note critique), l’Année sociologique, 1987, pp. 408-411.
13 Oversættelsen er inspireret af Jensen (2000), jf. nedenfor.  
14 Også taget fra J.-M. Berthelot, ”École et entreprise” (note critique), l’Année sociologique, 1987, pp. 408-411.
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samspillet] mellem samfundshelheder, institutioner og personer […] med henblik på at begribe og 

forstå […] forskelle [mellem lande]” (Jensen, 2000, p. 38). Det giver næsten sig selv, at ”l’approche 

sociétale” er betydelig mere ressourcekrævende end ”les approches fonctionnalistes”, hvorfor den 

typisk vil involvere få lande. Det springende punkt – også set i relation til den opnåelse af indsigt og 

forståelse, som potentielt er metodens styrke – er naturligvis definitionen af de kontekstuelle helhe-

der. Her er det ifølge Jensen nødvendigt, med baggrund i samfundsvidenskabelige teoridannelser 

m.v. (altså en model) at ”kigge efter samspil mellem institutioner, og at […] opsøge og kortlægge 

institutioner, vi med en dansk baggrund knapt er i stand til at forestille os eksisterer” (op. cit., pp. 33 

og 35). Med forfatterens ord er det altså nødvendigt at gå problemorienteret til værks, idet vi ”ikke 

med sikkerhed og på forhånd ved, hvad vi skal ud og [sic!] lede efter” (op. cit., p. 33).   

Omtalen af de forskellige ”approches” hos Maurice kan læses som en påmindelse om sammen-

hængen mellem forskningsmæssigt sigte og valg af sammenligningsmetode. Synspunktet om en 

sådan sammenhæng genfindes hos Hantrais, der efter sin egen gennemgang af metoderne sammen-

fatter: ”The [three] views can, we suggest, all be justified but it has to be accepted that they will 

each reveal different social realities” (1999, p. 101).  

II.2.2 Jean-Claude Barbier

Hos Barbier udspringer kravet om en kontekstuel tilgang – dens ressourcekrav til trods – af ønsket 

om en ”comparaison internationale approfondie [susceptible de] proposer des explications plus 

pertinentes des fonctionnements des marchés du travail et des systèmes de protection sociale” 

(Barbier, 2002, pp. 191 og 193). Sammenligningsgrundlaget er her det, som kan opnås ved « une 

comparaison internationale ”fonctionnelle15”, telle qu’elle est pratiquée par les organismes 

internationaux” (op. cit., p. 191). Dette sigte indebærer netop ”de resituer les faits empiriques dans 

les interdépendances particulières au sein desquelles ils prennent toute leur signification, car ils y 

sont « encastrés »” (op. cit., p. 197)16. Når det kommer til en håndtering af metoden i praksis, synes 

det imidlertid som om Barbier går mere pragmatisk til værks end i hvert fald Jensen og Schultheis 

lægger op til: Selve modelformuleringen ”overspringes” og de nationale ”cohérences” med 

tilhørende samspil defineres tilsyneladende direkte gennem studiet af forholdene i de enkelte lande. 

Referencer til kontekstuelle modeller genfindes i hvert fald ikke eksplicit. Uden at der af den grund 

                                                
15 Barbiers betegnelse for ”les approches fonctionnalistes”.
16 Kursiveringen skyldes Barbier. Sigtet indebærer ifølge Barbier tillige en løsning af de lingvistiske problemer 
forbundet med internationale sammenligninger – et aspekt, der dog ikke skal forfølges nærmere i denne sammenhæng. 
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er anledning til at betvivle kvaliteten af Barbiers resultater, som af danske arbejdsmarkedsforskere 

betegnes som værende af høj kvalitet17, forekommer det m.a.o. som om denne lægger sig i slips-

trømmen af en ”tradition”, hvorom det med Hantrais’ ord – og kursivering – gælder, at ”More often 

than not the choice of comparators is determined by pragmatic factors and is justified post hoc” 

(Hantrais, 1999, p. 100).

Det bemærkes i øvrigt, at Barbier nok har undersøgt det danske system ud fra en i ovenstående 

forstand kontekstuel tilgang – jf. Barbier (2005a, 2006, 2007b) – samt beskrevet visse aspekter af 

det franske – se Barbier (2006, 2007a). Forfatteren har imidlertid intetsteds foretaget nogen egentlig 

komparativ analyse af de danske og franske arbejdsmarkedssystemer, hverken i deres helhed eller af 

dele heraf, jf. også det allerede sagte om tidligere arbejder18. Til illustrative formål foreslår Barbier 

(2002, pp. 205 ff.) imidlertid de i bilag 2 viste afgrænsninger, der hver især – under behørig 

hensyntagen til relevante samspil mellem elementerne – skulle kunne fungere som ”cohérences” i 

ovenstående forstand. 

Eksemplerne indgår i et af de mange bidrag, Barbier har ydet til metodediskussionen i forbindelse 

med internationale sammenligninger, og fokuserer på to ”mekanismer”, nemlig ”aktivering” og 

”insertion”. Som det senere skal fremgå (kap. VI), indgår aktiveringsmekanismen også i flexicurity-

synsvinklen. Til forskel fra dette perspektiv tager Barbier imidlertid højde for såvel ”valeurs et 

normes” som ”images”. Der er her tale om kontekstkategorier, som det anses for nødvendigt at 

inddrage for en fyldestgørende forklaring af mekanismernes indretning nationalt og dermed for en 

forståelse af forskellene mellem ”aktivering” på dansk og ”insertion” på fransk – jf. i øvrigt tidlige-

re citat om Barbiers forhold til flexicurity-perspektivet. 

                                                
17 Telefonsamtale med professor Per Kongshøj Madsen, Aalborg Universitet, i februar 2007.
18 I Barbier (2005b), hvor Danmark inddrages som ”cas supplémentaire”, sammenlignes de to lande dog m.h.t. ”la 
précarité de l’emploi”.
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Som antydet har Barbier også beskæftiget sig med de lingvistiske aspekter af komparativt arbejde 

på internationalt plan inden for samfundsvidenskaberne og i den forbindelse offentliggjort en række 

interessante indlæg. Foruden den allerede citerede artikel – Barbier (2002) – kan henvises til 

Barbier (2000). Barbier har desuden været medredaktør af og bidragyder til et studie af arbejds-

markedspolitikken i Europa og USA, jf. Barbier & Gautié (dir.)(1998) samt Barbier (1998). Et 

sammendrag af studiets resultater vedrørende Europa er sammen med træk af politikområdets 

historie og refleksioner over dets fremtidige rolle på det europæiske kontinent tillige offentliggjort i 

Barbier (1997). 

II.2.3 Metodetilgangene i den komparative analyse

Med de tre tilgange til internationale sammenligninger in mente står det klart, at det med 

problemformuleringens ønske om kontekstreference først og fremmest er l’”approche sociétale”, 

der lægges op til i forbindelse med den komparative analyse af arbejdsmarkedssystemerne. 

Eftersom det imidlertid ligger uden for denne fremstillings rammer m.h.t. tid og omfang at forsøge 

en systematisk opstilling af en egentlig kontekstuel model, vil de kontekstuelle helheder og 

samspillene inden for disse også i den foreliggende sammenhæng blive kortlagt direkte gennem 

studiet af forholdene i de enkelte lande. Til forskel fra, hvad der tilfældet hos Barbier, er det 

imidlertid valgt a priori at eksplicitere en ”mental struktur” eller formel konfiguration, som så at 

sige ”lægges ned over” virkeligheden i Danmark og Frankrig. Konfigurationen er gengivet i 

nedenstående figur 1, idet der henvises til fodnoterne for en definition af visse af elementerne.         

De fremhævede elementer i figuren er de for arbejdsmarkedet centrale: Forholdet mellem arbejds-

givere og arbejdstagere, institutionerne på arbejdsmarkedet samt arbejdsmarkedspolitikken. Hertil 

kommer en række kontekstkategorier, som sammen med figurens øvrige bestanddele bygger dels på 

Hantrais’ ”tjekliste” (gengivet i bilag 3), dels på forstudier af den anvendte litteratur, jf. kildehen-

visningerne til kap. V og VIII i oversigten i tilknytning til litteraturlisten. Konfigurationen skulle 

således være valgt tilpas generel til ikke på forhånd at udelukke relevante aspekter eller samspil 

(illustreret ved pilene), uanset hvordan de konkrete virkeligheder end måtte tage sig ud. Dette 

forhold er naturligvis væsentligt al den stund der ikke tages afsæt i en egentlig kontekstuel model. 
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Figur 1: Den formelle konfiguration

  Kontekstkategorier: værdier, normer19, metaforer; sociale kontrakter20, alliancer21                      
                               ↕

                      
          ↔ arbejdsmarkedspolitik
                       
                                      ↕            økonomisk sikring ved 

           ledighed                               
       ↔ institutioner       {    

           love og regler vedrørende  
           ansættelsesforholdet

                                                    ↕           
  Kontekstkategorier: socioøkonomiske variable; ”referencer”22; politiske strategier, ideologier  

Kilde: Egen tilvirkning

Ved hjælp af den formelle konfiguration er det muligt at fastlægge en overordnet struktur for det 

empiriske arbejde (jf. den overordnede opbygning af kap. V og VIII), idet den underordnede 

inddeling naturligvis må bero på beskaffenheden af de konkrete virkeligheder. Ud fra figur 1 er det

desuden muligt at tydeliggøre afhandlingens centrale sondringer mellem ”arbejdsmarkedssystem”, 

”kontekstforhold” og ”kontekstuel helhed”. Begreberne vedrører alle en virkelighed. Termen 

”arbejdsmarkedssystem”, der over alt i afhandlingen anvendes synonymt med ”arbejdsmarkeds-

model”, refererer alene til de fremhævede elementer i figur 1 og til samspil mellem disse. I over-

ensstemmelse med, hvad der også er antydet i kap. I, henviser disse begreber altså til et mindre 

udsnit af virkeligheden end det, som afgrænses af den kontekstuelle helhed. Denne sidste omfatter 

tillige den konkrete udmøntning af kontekstkategorierne, benævnt kontekstforholdene, samt disses 

”forankrende” samspil med systemet.  

Set i relation til formuleringen i spørgsmål (2) ville det være særdeles uhensigtsmæssigt at afskære 

sig fra muligheden for supplerende sammenligninger ”terme à terme”, det være sig eksplicit eller 

implicit. Med en pragmatisk udgave af ”l’approche sociétale” som gennemgående tilgang er der 

imidlertid god grund til at tro, at forskelle og ligheder fremkommet ved sådanne sammenligninger 
                                                
19 ”Værdier” benyttes her i betydningen ”[i]déaux collectifs plus ou moins formalisés qui définissent dans une société 
[…] les critères du désirable. […] [Les valeurs] s’incarnent dans des normes.” Ved ”normer” forstås “[r]ègles ou usages 
[pas nécessairement juridiques] reconnus comme légitimes dans […] une société”. Kilde: Piriou, Jean-Paul (2004). 
Lexique de sciences économiques et sociales, 7e éd. Paris: La Découverte.
20 Betegner formaliserede aftaler mellem sociale og/eller politiske aktører. Kilde: Egen tilvirkning.
21 Betegner en form for interessefællesskab mellem sociale og/eller politiske aktører. Kilde: Egen tilvirkning.
22 Henviser til en forankring i, men ikke nødvendigvis en direkte kopiering af, en tidligere praksis eller et lignende 
princip. Kilde: Egen tilvirkning.

Arbejdsgivere

↕

Arbejdstagere
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vil kunne forklares og forstås, således at produktionen af ”faits aveugles” undgås. Et helt springende 

punkt er det i den forbindelse naturligvis på forhånd at sikre sig, at de til grund liggende begreber 

rent faktisk er ækvivalenter – eller i modsat fald at søge ”diskontinuiteterne” afklaret.23

II.3 Teori- og begrebsapparatet – udvælgelseskriterier m.m.

Som en ramme for det empirisk orienterede arbejde introduceres i kap. III et teori- og begrebs-

apparat24. Indholdsudvælgelsen er under hensyntagen til de givne begrænsninger sket ud fra fire 

kriterier. For det første er det lagt til grund, at læseren sandsynligvis ikke har kendskab til den 

præcise betydning af en række begreber med tilknytning til arbejdsmarkedet, som det er nødvendigt 

eller formålstjenligt at benytte i forbindelse med besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål. 

Her tænkes dels på grundbegreber fra arbejdsmarkedsstatistikken, dels på ledighedens teoretiske 

komponenter. For det andet er det fundet væsentligt at tilvejebringe en ramme, der kan håndtere de 

elementer, der i kap. I blev fremhævet som værende af særlig interesse i forbindelse med den kom-

parative analyse, nemlig arbejdsmarkedspolitikken samt sikkerheds- og fleksibilitetsproblematik-

ken. Til dette formål indkredses politikområdets instrumenter, ligesom en række arbejdsmarkeds-

politiske strategier/principper omtales. Desuden behandles flexicurity-konceptet, hvis inklusion der 

så at sige direkte lægges op til i kap. I, og i den forbindelse tillige de forskellige dimensioner af 

begreberne fleksibilitet og sikkerhed. Derimod er det valgt at udskyde det med flexicurity beslæg-

tede koncept vedrørende transitionelle arbejdsmarkeder25, som med sin sammentænkning af 

forskellige sociale systemer ikke kan ydes fuld retfærdighed i en sammenhæng, hvor fokus er på 

arbejdsmarkedssystemet alene. For det tredje opstilling af en egentlig kontekstuel model som 

tidligere nævnt fravalgt i forbindelse med den komparative analyse. Teori, som først og fremmest 

har blikket rettet mod ”relationsforholdet mellem samfundshelheder, institutioner og personer” (jf. 

citatet p. 7-8) er derfor udeladt. Dette gælder til trods for, at den sine steder utvivlsomt kunne have 

beriget fremstillingen også i fraværet af kontekstuel model. Her tænkes dels på teori om relationer 

mellem stat og interesseorganisationer26, dels på teori, som har fokus på ”hvordan spillet mellem 

                                                
23 Et tilsvarende krav m.h.t. ækvivalens gælder naturligvis i forbindelse med den direkte sammenligning af økonomiske 
indikatorer, som besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål (1) lægger op til. Dette gælder, uanset at besvarelsen 
falder uden for den egentlige komparative analyse. For en redegørelse for ækvivalensproblematikken henvises her til 
bilag 7. 
24 ”Teori” benyttes her først og fremmest i betydningen ”forståelsesramme”. Kilde: Gyldendal (1993). Gyldendals 
Fremmedordbog, 11. udgave. København: Nordisk Forlag A/S.
25 Eng.: Transitional labour markets (TLM). For en redegørelse for konceptet og implementeringen i en dansk 
samenhæng, se Schmidt (1998) henholdsvis Bredgaard & Larsen (2006).
26 Se også oversigten i Mailand & Due (2003, pp. 203-206).
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fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer udvikler sig i tilknytning til indgåelse af forskellige 

former for kollektive overenskomster” (Strøby Jensen, 2007, p. 11)27.  

Alt i alt bygger det introducerede apparat dels på standardlærebøger, dels på videnskabelige artikler 

og studier i det omfang det er fundet relevant at søge tilbage til disse. De gængse danske betegnelser 

anvendes, hvor sådanne findes, ellers benyttes de angelsaksiske. Visse dele af teoriapparatet – nem-

lig baggrunden for den naturlige ledighed, jf. kap. III.2 – er i litteraturen givet en formel, mate-

matisk fremstilling. Som led i modtagerorienteringen er der imidlertid i denne afhandling valgt en 

verbal form.

II.4 Øvrige forhold

Med henblik på at besvare de to sidste spørgsmål, som rejses i problemformuleringen, og i særde-

leshed til brug for den komparative analyse, er der tilvejebragt et materiale bestående af forsknings-

rapporter, ministerielle udredninger og empiriske undersøgelser vedrørende arbejdsmarkedet. Des-

uden trækkes på historiske kilder samt en mere generel litteratur om samfundsforhold. At fremstil-

lingen for så vidt angår arbejdsmarkedspolitikken koncentrerer sig om perioden fra 1990’ernes 

begyndelse, skyldes dels fokus i problemformuleringen (jf. ”la loi de programmation”), dels, at den 

arbejdsmarkedspolitik, der kendetegner den danske model, kan føres tilbage til 1993/94. At også 

den franske debat, og dermed den del af afhandlingen, der er viet en besvarelse af spørgsmål (1) og 

(3), refererer til et udgangspunkt omkring 1993/94, skal netop ses i sammenhæng med nyoriente-

ringen af dansk arbejdsmarkedspolitik. Om det tidsmæssige perspektiv i øvrigt gælder det, at det er 

underlagt hensynet til oplysningernes relevans for forklaring og forståelse og således kan variere 

afhængig af den konkrete sammenhæng. ”Den franske virkelighed” er først og fremmest belyst ud 

fra fransksproget litteratur forfattet af personer eller institutioner med tilknytning til ”la France 

métropolitaine”. Termer med tilknytning til dette lands forhold er bibeholdt i det omfang det 

skønnes relevant set i forhold til den betydningsbærende funktion – om nødvendigt dog med 

angivelse af en forklarende oversættelse til dansk. Ved kortlægningen af de danske forhold, der som 

nævnt er velbelyst, også internationalt, trækkes der på såvel dansk- som engelsk- og fransksproget 

litteratur, men under alle omstændigheder benyttes naturligvis de danske betegnelser. Navnlig Jean-

Claude Barbiers indsigtsfulde arbejder om den danske model må fremhæves i den fremmedsproge-

de afdeling. Talmaterialet i afhandlingen stammer fra de angivne værker eller OECD’s og 

                                                
27 Se også oversigten over dette teorikompleks – benævnt ”Industrial Relations” – i Strøby Jensen (2007, pp. 27-59). 
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Eurostats’s28 databaser. Citater på engelsk og fransk benyttes flittigt i afhandlingen og forventes 

ikke at frembyde problemer. Redaktionen af kap. IV er afsluttet i sensommeren 2007, kap. V-VII er 

færdigskrevet i foråret 2008, og kap. VIII-XI er tilendebragt i foråret 2009. Som hovedregel er der 

ikke taget hensyn til taloplysninger og litteratur publiceret efter færdiggørelsen.   

III Teoretisk og begrebsmæssig ramme

I dette kapitel tilvejebringes en teoretisk og begrebsmæssig ramme til brug i forbindelse med bl.a. 

den komparative analyse. I kap. III.1 omtales fire grundbegreber fra arbejdsmarkedsstatistikken og i 

kap. III.2 ledigheden og dens komponenter. Kap. III.3 giver en introduktion til arbejdsmarkedspoli-

tikken, mens kap. III.4 er viet begreberne ”fleksibilitet”, ”sikkerhed” og ”flexicurity”. Hensigten 

med kapitlet er alene at omtale principielle forhold vedrørende de forskellige begreber m.v. Måle-

metoder, afgrænsningsproblemer og andre praktiske forhold berøres i nødvendigt omfang i de 

relevante sammenhænge. 

III.1 Fire grundbegreber fra arbejdsmarkedsstatistikken

Blandt personerne i befolkningen i de erhvervsaktive aldersgrupper vil nogle være tilknyttet 

arbejdsmarkedet – det være sig som beskæftigede eller ledige – og nogle af den ene eller den anden 

grund stå udenfor. Den første gruppe, summen af beskæftigede og ledige, siges at udgøre udbuddet 

af arbejdskraft målt i ”hoveder”, benævnt arbejdsstyrken29. Erhvervsfrekvensen udtrykker nu, hvor 

stor en andel af befolkningen i en given, erhvervsaktiv aldersgruppe, der er i arbejdsstyrken. Til 

forskel herfra angiver beskæftigelsesfrekvensen, hvor stor en andel af befolkningen i en given, 

erhvervsaktiv aldersgruppe, der er i beskæftigelse. Ledighedsprocenten30 – eller arbejdsløsheds-

procenten – kan måles som antallet af ledige set i forhold til arbejdsstyrken, og langtidsledigheden

kan sluttelig opgøres som andelen af ledige, hvis arbejdsløshedsperiode overstiger en vis længde.

                                                
28 EU’s statistiske bureau.
29 Af forskellige årsager kan det faktiske arbejdskraftudbud være mindre end det således fremkomne (manglende viden i 
virksomhederne om udbudsforholdene, de ledige ønsker ikke at tage et arbejde og har muligheden for at lade være etc.). 
Man taler i den forbindelse om det effektive arbejdskraftudbud (Mølsted Jørgensen & Damtoft Pedersen, 2004, p. 10).
30 Definitionerne af ledighedsprocenten og langtidsledigheden skyldes Eurostat, jf. bilag 4, 5 og 7.



15

III.2 Ledigheden og dens komponenter

På et økonomisk teoretisk plan kan en given ledighed opdeles i forskellige komponenter alt efter 

den til grund liggende årsag31. Sondringen kan først og fremmest føres tilbage til de forskellige syn 

på økonomiens virkemåde, der har gjort sig gældende gennem tiderne. Inddelingen varierer en 

smule afhængig af kilde, men Mølsted Jørgensen & Damtoft Pedersen (2004) og Bénassy-Quéré 

m.fl. (2004) anvender omtrent den samme:

Klassisk ledighed, hvor årsagen er en manglende tilpasning nedad af lønnen, f. eks. som følge af 

bestemmelser om mindstelønninger. Det klassiske paradigme, ifølge hvilket markedsuligevægte har 

tendens til at forsvinde af sig selv, hvis blot prismekanismen fungerer, blev i løbet af det 20. 

århundrede afløst af det keynesianske. 

Keynesiansk ledighed eller konjunkturledighed, hvor arbejdsløsheden skyldes manglende efter-

spørgsel efter varer og tjenester i samfundet. Begrebet skyldes den engelske økonom J. M. Keynes 

(1883-1946).

Søgeledighed eller friktionsledighed, som er ledighed opstået i forbindelse med jobskift eller over-

gang fra uddannelse til job. Sædvanligvis skelnes der mellem korte, uomgængelige søgeperioder og 

søgeperioder, som er forlængede som følge af institutionelle forhold m.m., jf. den naturlige ledig-

hed. Blandt pionererne inden for den søgeteoretiske tilgang til undersøgelsen af ledighed må 

fremhæves den amerikanske økonom Dale T. Mortensen (1939- ). 

Naturlig ledighed, som skyldes « tout ce qui éloigne le marché du travail de la flexibilité parfaite »

(Bénassy-Quéré m.fl., 2004, p. 544). Hermed omfattes den klassiske ledighed i sig selv, men 

derudover også søgeledigheden og i det hele taget ledighed relateret til ”alle de forskellige forhold 

som på et heterogent arbejdsmarked kan medføre langsom eller manglende tilpasninger [sic!]” 

(Mølsted Jørgensen & Damtoft Pedersen, 2004 , p. 14). Der kan være tale om forhold af institu-

tionel art (løndannelsen, organisatoriske forhold, regler for understøttelse, arbejdsformidlings-

systemets indretning, jobbeskyttelse) eller årsager relateret til søge- og rekrutteringsadfærd, 

”mismatches” mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer m.m. Den naturlige ledighed, som 

hos Mølsted Jørgensen & Damtoft Pedersen (2004) og andre steder betegnes strukturledighed, kan 
                                                
31 Der ses bort fra sæson- og hjemsendelsesledighed, som ikke er relevante i forbindelse med opstillingen af en 
forståelsesramme. 
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estimeres ved statistiske metoder. Idéen om, at der til et arbejdsmarked på et givet tidspunkt er 

knyttet en naturlig ledighed af en given størrelse, en form for ”underliggende ledighed”, kan føres 

tilbage til de amerikanske økonomer M. Friedman (1912-2006) og E. Phelps (1933- ), som sidst i 

60’erne var blandt den gruppe økonomer, der genoptog og videreudviklede det klassiske paradigme.

III.3 Arbejdsmarkedspolitikken

Arbejdsmarkedspolitikken32 er i litteraturen givet et utal af definitioner delvist afspejlende forskel-

lige opfattelser – eller prioriteringer – m.h.t. mål og instrumenter. Mølsted Jørgensen & Damtoft 

Pedersen (2004) definerer begrebet positivt og med en overordnet henvisning til instrumentariet 

som ”lovregulering, foranstaltninger, udbud af serviceydelser og indkomsterstattende ordninger –

og ændringerne heraf – som sigter mod direkte regulering af arbejdsmarkedet” (op. cit., p. 85). 

Freyssinet (2006) derimod lægger i sin afgrænsning vægten på målsiden: ”[L]a politique de l’em-

ploi réunit l’ensemble des dispositifs mis en oeuvre pour anticiper ou corriger les déséquilibres des 

marchés du travail ou pour en réduire le coût social” (op. cit., p. 9). Bénassy-Quéré m.fl. (2004) 

definerer området såvel positivt (”les dispositifs de soutien aux chômeurs et de stimulation de la 

création d’emplois” (op. cit., p. 567)), som negativt, idet hun (ibid.) opremser en lang række om-

råder, som i henhold til denne opfattelse ikke henhører under arbejdsmarkedspolitikken. Uklarheden 

med hensyn til mål og midler afspejles i grænsedragningen mellem beskæftigelsespolitikken og 

andre politikområder, f. eks. social- og uddannelsespolitikken, der – som påpeget i såvel danske 

som franske kilder33 – er temmelig diffus. Barbier (1997) ser ovenstående forhold i sammenhæng 

med, at der i 70’erne i kølvandet på den keynesianske økonomiske politiks34 sammenbrud simpelt-

hen opstod et behov for en samlebetegnelse for de tiltag, med hvilke man nu søgte at afhjælpe 

problemerne på arbejdsmarkedet (p. 13). 

Også Barbier lægger i sin definition af beskæftigelsespolitikken vægten på målsiden: ”[D]es actions 

publiques qui visent à agir sur les marchés du travail, pour en réduire les déséquilibres et en

améliorer le fonctionnement” (Barbier, 1997, p. 13)). Barbier foreslår i forlængelse heraf (pp. 36-

40) en opdeling af det beskæftigelsespolitiske instrumentarium i ni kategorier. Der er tale om 

foranstaltninger i relation til: 

                                                
32Begreberne arbejdsmarkeds- og beskæftigelspolitik anvendes i denne fremstilling synonymt. Kursiveringen i de 
citerede definitioner skyldes denne afhandlings forfatter. 
33 Mølsted Jørgensen & Damtoft Pedersen (2004, p. 85), Freyssinet (2006, p. 12).
34 D.v.s. en økonomisk politik, som sigter mod at øge den samlede efterspørgsel i samfundet, jf. ovenfor om 
ledighedens komponenter. Der tænkes her først og fremmest på finanspolitikken.
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(1) Reduktion af arbejdsstyrken

(2) Økonomisk kompensation ved ledighed

(3) Reduktion af de samlede lønomkostninger (generelle løntilskud)

(4) Omskoling, opkvalificering og efteruddannelse

(5) Reduktion af arbejdstiden og arbejdstidstilrettelæggelse

(6) Positiv særbehandling af særligt udsatte grupper (bl.a. særlige løntilskud)

(7) Arbejdsmarkedets indretning og funktionsmåde (bl.a. arbejdsformidlingssystemet)

(8) Midlertidige jobskabelsesforanstaltninger

(9) Start af egen virksomhed 

Anlægger man en lidt anden synsvinkel, er det muligt at gruppere tiltagene under forskellige fælles-

nævnere alt efter deres virkning i forhold til målgruppen, beslutningsprocessens art etc. Ifølge 

Mølsted Jørgensen & Damtoft Pedersen (2004, pp. 87-90) kan der således skelnes mellem følgende 

arbejdsmarkedspolitiske principper eller strategier:

(1) Passiv versus aktiv, hvorved der hentydes til, om arbejdsmarkedspolitikken alene sigter mod at 

kompensere for tab af arbejdsindkomst eller derudover har som mål at forbedre den enkeltes chance 

for igen at få ordinært arbejde (jf. den positive definition hos Bénassy-Quéré m.fl. (2004), der sigter 

til netop disse to dimensioner af beskæftigelsespolitikken)

(2) Opkvalificering versus ” motivation”  versus økonomiske incitamenter35, hvorved der sigtes til, 

om målet med den aktive arbejdsmarkedspolitik nås ved at forbedre den lediges kvalifikationer, at 

skærpe krav og sanktioner rettet mod denne eller ved at tilskynde den arbejdsløse til at tage et 

arbejde henholdsvis virksomheden til at efterspørge arbejdskraft

(3) Rådighedspligt versus ikke rådighedspligt, hvorved der sigtes til, om den enkelte er forpligtet til 

at stå til rådighed for arbejde og aktivering som modydelse for den økonomiske kompensation

(4) Effektivitet versus fordeling og forsørgelse, hvorved der sigtes til varigheden af den økonomiske 

kompensation respektive dennes størrelse i forhold til lønnen: Jo kortere varighed og jo lavere 

kompensationsgrad, desto mindre er hensynet til indkomstfordeling og sikring af forsørgelses-

grundlaget

                                                
35 Betegnelsen ”økonomiske incitamenter” repræsenterer en tillempelse i forhold til kildens term (”løntilpasning”, 
hvorved forstås en reduktion af lønnen med det formål at gøre arbejdskraften økonomisk attraktiv for arbejdsgiveren ). 
Tillempelsen er valgt for at tage højde for, at det økonomiske incitament også kan bestå i en tilskyndelse for 
arbejdstageren til at vælge lønnet beskæftigelse frem for kompensation. 
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(5) Udbudsorientering versus efterspørgselsorientering versus forbedret ”match”, hvorved der 

hentydes til, om sigtet med beskæftigelsespolitikken er en påvirkning af arbejdskraftudbud, 

arbejdskraftefterspørgsel eller en tilpasning af de to størrelser til hinanden

(6) Markedskonformitet versus markedsregulering, hvorved der sigtes til, om politikken 

understøtter arbejdsmarkedets indbyggede mekanismer til at etablere ligevægte eller sigter mod 

regulering af markedet med henblik på at imødegå tendenser til uligevægte 

(7) Regulering ved lov versus aftaler, hvorved der sigtes til beslutningsprocessens art

(8) Regional versus central orientering, hvorved der sigtes til måden, hvorpå foranstaltningerne 

tilrettelægges

(9) Generel versus selektiv, hvorved der sigtes til, om beskæftigelsespolitikken vedrører 

størstedelen af arbejdsmarkedet eller udvalgte målgrupper 

Strategierne udelukker ikke nødvendigvis hinanden, men er til dels indbyrdes sammenhængende og 

kan kombineres såvel inden for som på tværs af de enkelte kategorier. I særdeleshed går kombina-

tionen af opkvalificerende, aktiv arbejdsmarkedspolitik, rådighedspligt (i forhold til kvalifikationer) 

og hensynet til fordeling/forsørgelse under betegnelserne ”social integration”, ”welfare” eller 

”human-capital approach”, hvorimod en aktiv beskæftigelsespolitik baseret på rådighedspligt (i 

forhold til, hvad der betragtes som ”rimeligt” arbejde), effektivitet og motivering gennem krav og 

sanktioner er kendt som ”social disciplinering”, ”workfare” eller ”work-first” (Jørgensen, 2006, p. 

44, samt Larsen & Mailand, 2007, p. 101).   

I forhold til ledigheden virker arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger anderledes end de over-

ordnede konjunkturpolitikker, altså f. eks. finanspolitikken. Mens konjunkturpolitikkerne ifølge 

teorien er knyttet til den keynesianske arbejdsløshed, påvirker arbejdsmarkedspolitikken således 

først og fremmest den naturlige ledighed (kap. III.2). En mindre gruppe af instrumenter skiller sig 

dog ud. Det gælder nr. (1) og (5) i Barbiers gruppering, som sigter direkte mod en påvirkning af 

udbuddet af arbejdskraft, det være sig opgjort i ”hoveder” (kap. III.1) eller timer. Arbejdsmarkeds-

politikken kan påvirke såvel fleksibiliteten – f. eks. via ændringer i arbejdstid og arbejdstidstilrette-

læggelse – som sikkerheden – eksempelvis gennem løntilskud eller justeringer af reglerne for 

kompensation36.

                                                
36 Jf. i øvrigt kap. III.4.1-2.
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Referencerammen for analysen i den foreliggende afhandling vil foruden af Barbiers egen opdeling 

bestå af Mølsted Jørgensen & Damtoft Pedersens strategier.  

III.4 Fleksibilitet – sikkerhed – flexicurity-konceptet

I litteraturen skelner man sædvanligvis mellem forskellige former for fleksibilitet og sikkerhed. De 

vigtigste af disse gennemgås i kap. III.4.1 og III.4.2, hvorefter flexicurity-konceptet behandles i 

kap. III.4.3.

III.4.1 Fleksibilitet – begrebets dimensioner

I forbindelse med fleksibilitetsbegrebet sondres der ofte mellem fire til fem dimensioner alt efter, 

om den teknisk-organisatoriske fleksibilitet medregnes som en selvstændig form eller ikke:

Numerisk fleksibilitet henviser til råderummet for tilpasning af antallet af ansatte til arbejds-

mængden. Arbejdstidsfleksibilitet omfatter mulighederne for uden ændring i antallet af ansatte at 

tilpasse arbejdstidens længde og tilrettelæggelse til arbejdsmængden eller de ansattes behov. 

Funktionel fleksibilitet vedrører adgangen til at ændre indholdet i det enkelte job samt til horisontal 

eller vertikal omplacering af de ansatte mellem arbejdsfunktioner internt i virksomheden. Den 

funktionelle fleksibilitet er tæt forbundet med den teknisk-organisatoriske fleksibilitet, d.v.s. 

mulighederne for organisatorisk tilpasning af arbejdskraften til nye produktionsmåder og teknikker. 

Ved lønfleksibilitet forstås sluttelig den hastighed, hvormed lønnen tilpasses ændringer i 

markedsvilkår eller den enkeltes indsats.

III.4.2 Sikkerhed – begrebets dimensioner

Også sikkerhedsbegrebet kan dekomponeres. Her skelnes almindeligvis mellem fire former: 

Jobsikkerhed vedrører sikkerheden for at kunne bevare et bestemt job, eller i hvert fald et job hos en 

bestemt arbejdsgiver, hvorimod beskæftigelsessikkerhed hentyder til sikkerheden for at kunne opnå 

eller forblive i beskæftigelse – uden at det nødvendigvis er i samme job eller virksomhed. 

Indkomstsikkerhed er sikkerheden for at kunne oppebære en økonomisk kompensation i tilfælde af 

bortfald af arbejdsindkomst. Nogle forfattere medregner tillige sikkerheden for selve indkomsten i 

form af mindstelønsbestemmelser, automatisk lønregulering m.v. Kombinationssikkerhed omfatter 

sikkerheden for at kunne kombinere lønnet arbejde og andre socialt nyttige aktiviteter såsom 

uddannelse og familieliv.
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III.4.3 Flexicurity-konceptet

Flexicurity-konceptet er af forholdsvis ny oprindelse. Begrebet sættes først og fremmest i for-

bindelse med de hollandske arbejdsmarkedsreformer i 1990’erne (Wilthagen & Tros, 2004, p. 172), 

og forskningen inden for området foregår derfor ikke mindst i Nederlandene. Konceptet er baseret 

på idéen om, at fleksibilitet og sikkerhed ikke – jf. den klassiske, antagonistiske opfattelse af 

forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere – er modsætninger, som skal opnås på bekostning 

af hinanden: I de moderne, komplekse samfund efterspørges fleksible løsninger også på lønmod-

tagerside, og arbejdsgiverne erkender i stigende grad vigtigheden af at kunne knytte medarbejdere 

til virksomheden som led i en sikring af konkurrenceevnen. Der eksisterer tilmed på det politiske 

niveau en høj grad af forståelse for, at såvel fleksibilitet som social sammenhængskraft er væsent-

lige forudsætninger for en velfungerende økonomi på kort og lang sigt. Denne situation åbner 

mulighed for, at der på forskellige niveauer i samfundet kan findes ”afbalancerede” løsninger, som 

kombinerer hensyn til fleksibilitet (flexibility) med hensyn til sikkerhed (security) – altså flexicuri-

ty. 

Også i forbindelse med flexicurity-konceptet divergerer opfattelserne imidlertid, når det kommer til 

egentlige, formaliserede definitioner. Ifølge Wilthagen & Tros (2004) kan flexicurity betegne både 

en strategi og en tilstand. En flexicurity-strategi defineres som løsninger, som på en og samme tid 

og på en velovervejet måde tilgodeser dimensioner af fleksibilitet og sikkerhed til gavn for navnlig 

de svagere grupper (p. 169). En flexicurity-strategi indebærer m.a.o., at fleksibiliteten og sikkerhe-

den øges samtidig. Tilstanden er kendetegnet ved, at dimensioner af fleksibilitet og sikkerhed er 

kombineret på en sådan måde, at det på en og samme tid a) fremmer de svagere gruppers erhvervs-

deltagelse, muliggør vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet og arbejdsrelationer af en vis 

kvalitet samt befordrer social inklusion og b) tilgodeser arbejdsmarkedets og virksomhedernes 

behov for tilpasning til ændrede vilkår med henblik på at bevare og øge konkurrenceevne og 

produktivitet (p. 170). Andre forfattere37 er knapt så nuancerede og rigoristiske. Ferrera m. fl.(2001) 

forstår ved ”flexicurity” kort og godt ”secured flexible employment” (p. 120), og for Klammer & 

Tillmann indebærer opnåelsen af ”afbalancerede” løsninger ikke nødvendigvis, at fleksibilitet og 

sikkerhed øges samtidig (2001, p. 17).   

                                                
37 Begge henvisninger skyldes Wilthagen & Tros (op. cit., p. 170) og er verificeret af denne afhandlings forfatter. 
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Det ligger i det sagte, at flexicurity-konceptet i forhold til arbejdsmarkedet kan definere enten en 

politisk strategi eller det akkumulerede resultat af en proces. Det er i disse betydninger, at begrebet 

er interessant som referenceramme for det empirisk orienterede arbejde.

IV De økonomiske indikatorer i debatten: Identifikation og udvikling 

Med henblik på en besvarelse af problemformuleringens første spørgsmål er der foretaget en 

gennemgang af indlæggene i bilag 1. På baggrund af gennemgangen kan der identificeres fire 

økonomiske indikatorer, som i den franske debat om den danske model (jf. kap. I) særlig hyppigt er 

blevet kædet sammen med arbejdsmarkedssystemet38. Det drejer sig først og fremmest om 

arbejdsløshedsprocenten, som omtales i samtlige indlæg på nær nr. (2) og (4). Indlæggene hæfter 

sig fortrinsvis ved den danske udvikling, mens den franske tilsyneladende forudsættes kendt. 

Typisk omtales således den væsentlige reduktion, der har fundet sted herhjemme siden 1993/94, og 

kun indlæg nr. (1) og (6) nævner det høje niveau, som den franske ledighed fortsat befandt sig på 

ved udgangen af den betragtede periode (2003 eller 2004 afhængig af kilde). Med næststørst 

hyppighed omtales beskæftigelsesfrekvensen (indlæg nr. (3), (4), (10), (11) og (15)). Også her er de 

hjemlige forhold i fokus: Den danske beskæftigelsesfrekvens fremhæves som værende blandt de 

højeste i EU/Europa, hvorimod den franske, hvis størrelse forbliver uoplyst, underforstås at ligge på 

et lavere niveau. I lidt mindre grad samler interessen sig om langtidsledigheden og den numeriske 

fleksibilitet i forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som begge er omtalt i tre indlæg (nr. 

(3), (4) og (10) henholdsvis nr. (8), (10) og (15)). I forbindelse med omtalen af langtidsledigheden 

anføres data for begge lande. Alt efter kilde hævdes andelen af arbejdsløse, der er ledige i en 

længere periode, at være 2½ til 3 gange så stor i Frankrig som i Danmark. Fleksibiliteten derimod 

belyses kun med oplysninger for Danmark, idet der som indikator benyttes andelen af lønmodtage-

re, der årligt skifter job. Også her er det ud fra sammenhængen underforstået, at det franske tal er 

lavere end de 25 – 30%, der (afhængig af kilde) angives at gælde på det danske arbejdsmarked. 

Hvis man vil besvare problemformuleringens spørgsmål (1) og senere spørgsmål (3) på en 

fyldestgørende måde, er de talmæssige oplysninger, som fremlægges i indlæggene, behæftet med 

visse mangler. Dels er det kun undtagelsesvis anført, hvilke metoder der er anvendt i forbindelse 

med opgørelsen af de omtalte indikatorer, dels er flere af tallene angivet uden tidsreference. End-

                                                
38 Andre økonomiske indikatorer nævnes, eksempelvis tendensen til marginalisering af indvandrere (nr. (9) og (15)). 
Omtalen er her imidlertid begrænset til maksimalt to indlæg. Der er derfor set bort fra disse indikatorer i kap. IV. I 
øvrigt henvises der til gennemgangen af arbejdsmarkedsstatistikkens grundbegreber i kap. III.1.
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videre er det ønskeligt at råde over mere komplette tidsserier for begge lande. For at råde bod på de 

nævnte forhold er der tilvejebragt et alternativt talmateriale fra den harmoniserede arbejdsmarkeds-

statistik for EU-landene, som udarbejdes af Eurostat. Oplysningerne, der i kraft af de ensartede 

opgørelsesmetoder er sammenlignelige internationalt, omfatter tidsserier for arbejdsløsheden, 

beskæftigelsesfrekvensen og langtidsledigheden dækkende perioden fra 1990’ernes begyndelse 

frem til 2006, jf. bilag 4 - 639. Tallene fra 1993 til 2006 er vist i tabel 1 – 3 nedenfor. Det har 

derimod ikke været muligt at belyse udviklingen i det omtalte aspekt af fleksibiliteten, der ikke er 

omfattet af Eurostats opgørelser, og for hvilke der heller ikke har kunnet lokaliseres sammenligne-

lige tidsserier andetsteds40. 

Tabel 1: Ledighedsprocenten i Danmark og Frankrig 1993 – 2006, 15 – 74 årige
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1) Skøn

Kilde: Egen tilvirkning på basis af udtræk fra Eurostat, jf. bilag 4.

For så vidt angår arbejdsløshedsprocenten (tabel 1) genkendes den ovenfor beskrevne udvikling: 

Fra at udgøre omkring 11% af arbejdsstyrken i 1993 i begge lande falder den danske ledighed over 

perioden til pænt under det halve, hvorimod den franske ved periodens udgang stadig ligger på godt 

9%. Mens der i Danmark er tale om et stort set uafbrudt fald, er tendensen i Frankrig først lidt 

stigende, hvorefter faldet til det nuværende niveau sætter ind op mod årtusindskiftet. 

Tabel 2: Langtidsledigheden (12 mdr. og derover) i % af antal ledige i Danmark og Frankrig 1993 
– 2006, 15 – 74 årige
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1) Skøn

Kilde: Egen tilvirkning på basis af udtræk fra Eurostat, jf. bilag 5.

                                                
39 Den metodeinteresserede læser henvises endvidere til bilag 7, som i uddrag gengiver Eurostats egen redegørelse 
vedrørende sammenlignelighed, koncepter, definitioner m.v.
40 En undersøgelse, som omtales i forbindelse med den komparative analyse (jf. kap. V.3, VIII.3 og X.3), bekræfter 
imidlertid debattens påstand om en større numerisk fleksibilitet i Danmark. 
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Ved hjælp af tabel 2 er det muligt at give et billede af udviklingen i langtidsledigheden, her målt 

som andelen af ledige uden job i 12 måneder eller mere. Som det fremgår, er der for Danmarks 

vedkommende tale om et betydeligt fald fra ca. 32% i 1994 til 20% ved årtusindskiftet, hvorefter 

tallet svinger omkring dette niveau perioden ud. Den franske langtidsledighed stiger først for derpå 

– fra 1995 – at stabilisere sig omkring de 40%. Efter årtusindskiftet indtræder et kortvarigt fald 

efterfulgt af en fornyet stigning til omtrent samme niveau som før nedgangen. Er niveauforskellen 

mellem de to landes langtidsarbejdsløshed således svingende og ikke ubetydelig, er den franske 

langtidsledighed dog på intet tidspunkt mere end det dobbelte af den danske. At dømme ud fra 

tallene i tabel 2 tyder det m.a.o. på, at forskellene har været overvurderet i debatten. Tyr man i 

stedet til OECD’s tal, som i modsætning til Eurostats muliggør sammenligninger af langtidsledig-

heden også når denne defineres som andelen af ledige uden job i 6 måneder eller mere, tegner der 

sig et lignende billede. Heller ikke på dette udvidede grundlag synes debattens oplysninger m.h.t. 

niveauforskellens størrelse altså understøttet (OECD, 2006, p. 267). 

Tabel 3: Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark og Frankrig 1993 – 2006, 15 – 64 årige
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1) Skøn

Kilde: Egen tilvirkning på basis af udtræk fra Eurostat, jf. bilag 6.

Tabel 3 viser udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen. Som det fremgår, er der tale om en svagt 

opadgående tendens i begge lande, nemlig fra godt 72% til knapt 80% i Danmark og fra knapt 60% 

til omkring 63 % i Frankrig. Set over perioden som helhed forbliver niveauforskellen mellem de to 

lande derfor stort set uændret. 

V Den kontekstuelle helhed - Danmark

Som optakt til den komparative analyse af de to landes arbejdsmarkedsmodeller (kap.X) kortlægges 

i det følgende den kontekstuelle helhed for Danmark med udgangspunkt i den formelle konfigura-

tion, som blev introduceret i kap. II.2.3, og under inddragelse af den teoretiske og begrebsmæssige 
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ramme, som blev opstillet i kap. III41. Kap. V.1 behandler institutionerne, mens omtalen af arbejds-

markedspolitikken og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er henlagt til kap. V.2 

henholdsvis V.3. Kontekstforhold og samspil inddrages for nogles vedkommende løbende og 

drøftes for andres vedkommende selvstændigt i kap. V.4. I kap. V.5 sammenfattes den kontekstuelle 

helhed. 

V.1 Institutionerne

Nedenfor rettes blikket mod nogle institutionelle sider af det danske arbejdsmarkedssystem. Regu-

leringen af ansættelsesforholdet behandles i kap. V.1.1, mens den økonomiske sikring ved ledighed 

og i særdeleshed dagpengesystemet og dets baggrund og følgevirkninger er genstanden for kap. 

V.1.2. 

V.1.1 Love og regler vedrørende ansættelsesforholdet

Overordnet regulering af forhold vedrørende den enkelte ansættelse kan ske ved enten lovgivning42, 

aftaler mellem arbejdsmarkedets parter eller en kombination heraf. I kap. V.1.1.1 identificeres disse 

reguleringsformers indbyrdes betydning, og baggrunden herfor klarlægges. I kap. V.1.1.2 rettes 

blikket specielt mod de regler, der regulerer opsigelsen af lønmodtagere. Kap. V.1.1.2.1 gennemgår 

de generelle beskyttelsesregler, mens kap. V.1.1.2.2 omhandler reglerne vedrørende opsigelses-

varsler.

V.1.1.1 Reguleringen: Former og baggrund 

En social kontrakt – Septemberforliget eller den første hovedaftale – indgået i 1899 mellem DA og 

det nuværende LO betød, at arbejderbevægelsen anerkendte modpartens ret til at lede og fordele 

arbejdet, herunder retten til at antage og afskedige arbejdskraften efter virksomhedens behov. Til 

gengæld accepterede arbejdsgiverne de faglige organisationers ret til at organisere arbejderne og til 

at søge at etablere kollektive overenskomster med arbejdsgiverne om løn- og arbejdsvilkår. Udvik-

lingen inden for LO-DA området kom til at danne skole dels ved at give anledning til indgåelsen af 

hovedaftaler og overenskomster på andre dele af arbejdsmarkedet, dels ved, at Septemberforliget og 

                                                
41 Samspil mellem fleksibilitet og sikkerhed inden for arbejdsmarkedssystemet er dog ikke medtaget i kap. V, men 
behandlet særskilt i kap. VI og VII.
42 ”Lovgivning” forstås i det følgende i betydningen ”love og administrative forskrifter” (”lois et réglements”). Der ses i 
den forbindelse bort fra, at ”lovgiver” (eller tilsvarende synonymer) naturligvis kun er ophavsmand til lovene, mens de 
administrative forskrifter skyldes den udøvende magt.
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de efterfølgende revisioner heraf blev lagt til grund i situationer, hvor ikke andet var aftalt mellem 

parterne. Om specielt ledelsesretten hedder det således (Hasselbalch, 2007, p. 134): 

I konsekvens af den status som udfyldende grundlag, denne hovedaftale har nået, 

gælder princippet endvidere i overenskomster på andre områder, når ikke andet er 

vedtaget. 

Når der henses til regulering ud over, hvad der følger af almindelige aftaleretlige principper43, 

skabtes altså med Septemberforliget et grundlag og en tradition for at regulere centrale forhold 

vedrørende den enkelte ansættelse ved aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Denne regulerings-

form blev understøttet af den magt, som de faglige organisationer opnåede i kraft af høje organi-

sationsgrader (Due & Madsen, 2007, p. 201; jf. i øvrigt kap. V.1.2.2.2), samt af det forhold, at 

arbejdsgivere, som har indgået en overenskomst, normalt skal anvende denne på alle lønmodtagere, 

hvis arbejde hører under det pågældende fagområde, og altså ikke kun på de organiserede medar-

bejdere (Hasselbalch, 2007, p. 76). Lovgivning derimod forblev et særsyn frem til Danmarks 

indtræden i EF i 1973. En vigtig undtagelse er ”Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og 

funktionærer” fra 1938, også kaldet Funktionærloven, som kan siges at være trådt i stedet for en 

hovedaftale på funktionærområdet (Bast Aagaard, 2006). Ifølge Strøby Jensen (2007) var det såle-

des formålet med loven at give funktionærerne ”et vist minimum af rettigheder på arbejdsmarkedet, 

bl.a. set i lyset af at de i mindre omfang end almindelige arbejdergrupper var kollektivt organiserede 

og derigennem beskyttede af kollektive overenskomster” (p. 101). Efter 1973 er lovgivningens 

betydning på området imidlertid øget væsentligt som følge af Danmarks medlemskab af EF/EU, 

hvis direktiver normalt omsættes til dansk ret gennem implementeringslove vedtaget i Folketinget. 

Begrænser man sig til den godt halve snes såkaldte speciallove, som sammen med bestemmelser i 

Funktionærloven, hovedaftaler og overenskomster regulerer opsigelsen af medarbejdere, er således 

7 helt eller delvis et resultat af implementeringslovgivning (Hasselbalch, 2007, pp. 216-254 

sammenholdt med pp. 40-43 og pp. 143-157, 257-258 og 307-308). Tilsammen definerer disse 7 

                                                
43 Hasselbalch anfører således om aftalefrihedens grundsætning (2007, p. 134): ”I mangel af konkret særregel eller 
partsvedtagelse er det således op til parterne selv, om de overhovedet vil indgå på og opretholde en ansættelseskontrakt, 
samt hvad denne kontrakt skal gå ud på” (kursivering ved H.). 
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love en række af de medarbejderkategorier, der nyder en særlig beskyttelse i tilfælde af opsigelse44, 

d.v.s. en beskyttelse ud over den, som er omtalt i kap. V.1.1.2.1 nedenfor.   

  

V.1.1.2 Reglerne ved opsigelse

I det følgende gennemgås de regler, der regulerer opsigelsen af lønmodtagere. I kap. V.1.1.2.1 

gennemgås de generelle beskyttelsesregler, mens kap. V.1.1.2.2 omhandler reglerne vedrørende 

opsigelsesvarsler.

V.1.1.2.1 Generelle beskyttelsesregler

Specielt for så vidt angår afskedigelsesretten – der som nævnt følger af ledelsesretten – blev der 

med revisionerne af Septemberforliget i 1960 og 1981 indført et værn mod usaglige afskedigelser. 

Herved forstås afskedigelser, som ikke er rimeligt begrundede i enten arbejdsgiverens eller den 

pågældende medarbejders forhold45. Reglerne, som giver adgang til at prøve en opsigelses 

saglighed og mulighed for at tilkende arbejdstageren en godtgørelse, såfremt opsigelsen ikke findes 

rimeligt begrundet, er siden blevet indført på andre overenskomstområder. Også i Funktionærloven 

er der blevet indføjet bestemmelser om ret til godtgørelse ved usaglig afskedigelse. For at kunne 

påberåbe sig reglerne kræves det dog, at lønmodtageren opfylder et krav m.h.t forudgående 

beskæftigelse i virksomheden, som er på 1 år i henhold til Funktionærloven og typisk 9 måneder i 

henhold til de kollektive overenskomster (Hasselbalch, 2007, pp. 227 og 232). Selve godtgørelsen 

kan, afhængig af anciennitet og sagens omstændigheder, udgøre op til 6 måneders løn for 

funktionærer og typisk indtil 52 ugers arbejdsindkomst for ansatte under kollektiv overenskomst 

(op. cit., 2007, pp. 231 og 237). 

V.1.1.2.2 Opsigelsesvarsler

I forbindelse med opsigelsen skal arbejdsgiveren overholde et opsigelsesvarsel, hvis længde typisk 

afhænger af lønmodtagerens anciennitet. For ansatte under Funktionærloven stiger varslet således 

gradvis fra 1 måned ved ansættelsen til 6 måneder efter 9 års beskæftigelse (Hasselbalch, 2007, p. 

203). De overenskomstbestemte varsler varierer desuden fra fag til fag, men er generelt kortere end 

funktionærernes. Eksempelvis er det selv efter 10 års ansættelse på kun få dage for byggearbejdere, 

                                                
44 Lovene, der er omtalt nærmere i Hasselbalch (2007, pp. 143-157, 257-258 og 307-308), vedrører ligeløn og 
ligebehandling mellem kønnene, diskrimination, deltid, tidsbegrænset ansættelse samt kollektive afskedigelser og 
arbejdstagerens stilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. 
45 For en redegørelse for saglighedskriterierne henvises til Hasselbalch (2007, pp. 224-236).
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hvorimod industri- og transportarbejdere med samme anciennitet har et varsel på 3 måneder, jf. 

tabel 4 nedenfor. 

Tabel 4: Overenskomstbestemte opsigelsesvarsler efter anciennitet og fagområde - eksempel

   

    

Kilde: Landsorganisationen i Danmark (2005, p. 39)

I forbindelse med kollektive afskedigelser skal arbejdsgiveren følge en særlig forhandlings- og 

varslingsprocedure, hvis tidsmæssige udstrækning stiger med virksomhedens størrelse og omfanget 

af påtænkte afskedigelser (Hasselbalch, 2007, pp. 257-259). Også for de lønmodtagere, der arbejder 

i tidsbegrænsede stillinger46, gælder særlige regler m.h.t. opsigelsesmulighederne.

Er det generelle saglighedskrav opfyldt, og er lønmodtageren ikke omfattet reglerne om særlig 

beskyttelse (jf. ovenfor), ophører ansættelsesforholdet ved varslets udløb. Ansatte under Funk-

tionærloven har i den forbindelse krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1, 2 eller tre 

måneders løn efter henholdsvis 12, 15 og 18 års beskæftigelse i samme virksomhed (Hasselbalch, 

2007, p. 266). Lønmodtagere ansat i henhold til kollektiv overenskomst samt funktionærer, der ikke 

opfylder de nævnte anciennitetskrav, har derimod normalt ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse.

V.1.2 Økonomisk sikring ved ledighed

Opgavevaretagelsen for så vidt angår den økonomiske sikring ved ledighed er af årsager, som be-

lyses i kap. V.1.2.2.1, delt mellem arbejdsløshedskasserne (a-kasserne) og kommunerne: Dag-

penge47 til ledige omfattet af den frivillige arbejdsløshedsforsikring udbetales via a-kasserne, der 

administrerer reglerne i Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beløbet udgør 90% af den hidtidige 

indkomst, dog maksimalt 15.700 kr/md. Ydelsen kan oppebæres i indtil 4 år forudsat at den forsik-

rede bl.a. har været beskæftiget i sammenlagt mindst et år inden for de seneste 3 år og står til rådig-

                                                
46 Ca. 10% i 2005 (Burr & Albertsen, 2005, p. 8).
47 Dagpenge er angivet i 2009-niveau og omregnet til månedsbasis med udgangspunkt i kildens tal. Kontanthjælpen er 
månedssatsen i 2008-niveau jf. kilden.
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hed for arbejde og aktivering ifølge jobplan (Arbejdsdirektoratet, 2007, 2009a; jf. i øvrigt kap. V.2). 

Kontanthjælp til ikke forsikrede samt ledige, der har mistet – eller ikke nået at (gen)optjene –

dagpengeretten, udbetales af kommunerne med udgangspunkt i Lov om aktiv socialpolitik. Beløbet 

afhænger af personens alder og forsørgerstatus samt husstandens samlede økonomiske situation og 

udgør ekskl. tillægsydelser maksimalt ca. 9.000 kr/md. for en ledig, som er fyldt 25 år og uden 

forsørgerpligt. For personer uden andre problemer end arbejdsløshed (såkaldt ”arbejdsmarkeds-

parate”) opererer også kontanthjælpen med rådighedsregler. Hjælpen tildeles for maksimalt et 

kvartal ad gangen og med visse restriktioner ved længerevarende ledighed (Arbejdsdirektoratet, 

2009b, samt Retsinformation; jf. i øvrigt kap. V.2). 

I de følgende afsnit rettes blikket mod dagpengesystemet. I kap. V.1.2.1 redegøres der for den 

generelle baggrund for, at man i 1907 kunne vedtage den første lov om arbejdsløshedsforsikring i 

form af Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser. I kap. V.1.2.2 kortlægges 1907-lovens væsent-

ligste følgevirkninger på det institutionelle plan, mens kap. V.1.2.3 fokuserer på det ”historiske 

kompromis” fra slutningen af 1960’erne.    

V.1.2.1 Baggrunden for Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser

Ved indgangen til det 20. århundrede var en række væsentlige forudsætninger for ”opbygning af et 

system til afhjælpning af arbejdsløshedens virkninger” (Due & Madsen, 2007, p. 209) til stede: Det 

var bredt erkendt, at ledighed kunne være samfundsskabt, og at de problemer, den medførte for den 

enkelte, krævede en fælles indsats (Jensen, 2007, p. 42, samt Pedersen, 2007, p. 69). Samtidig var 

en reformlinje allerede blevet lagt med vedtagelsen af en række sociallove i slutningen af 1800-

tallet – herunder loven om ulykkesforsikring i 1898 (Pedersen, 2007, pp. 67-68). Den socialdemo-

kratisk orienterede og fagligt organiserede arbejderbevægelse var endvidere ”brudt igennem” 

(Jensen, 2007, pp. 41 samt 60): Socialdemokratiet, hvis ledende repræsentanter var overbeviste om, 

”at overgangen til socialismen var evolutionær, […] at den kun kunne ske via et flertal i Rigsdagen

[,og at ] sociale reformer var den eneste vej for samfundet til at undgå blodige revolutioner” 

(Jensen, 2007, p. 27), var i 1884 blevet repræsenteret i Folketinget og nu ved at ”vinde kampen om 

arbejderstemmerne” (ibid.). Partiet havde under forfatningskampen støttet Venstre i kampen mod 

Højre, og selvom de to sidstnævnte partier mod århundredets slutning havde en fælles interesse i at 

dæmme op for den socialdemokratiske fremgang, betød den gamle alliance, at Socialdemokratiet i 

sikringsspørgsmålet ikke stod overfor en samlet Højre-Venstre-front (Due & Madsen, 2007, p. 208). 
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Med dannelsen af De samvirkende Fagforbund i 1898 havde arbejderbevægelsen samtidig fået en 

fællesrepræsentation, som med slagkraft kunne artikulere bevægelsens krav uden for Rigsdagen.

Netop alliancen mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet var en væsentlig årsag til, at den 

forsikring, der indførtes med 1907-loven, blev baseret på de fra Belgien kendte Gent-principper48, 

hvorved forstås offentlig støtte til en frivillig forsikring oprettet i tilknytning til de faglige 

organisationer og underlagt disses egen kontrol. Når Socialdemokratiet gentagne gange fremsatte 

forslag til en sådan ordning, og også støttede nedsættelsen af den kommission, der endte med at 

anbefale en Gent-model, var det således oprindelig efter ønske fra fagbevægelsen, som så oplagte 

fordele ved dette system (Jensen, 2007, pp. 41 og 55, samt Pedersen, 2007, p. 69; jf. også kap. 

V.1.2.2.2). 

V.1.2.2 Konsekvenserne af Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser

I dette afsnit redegøres der for 1907-lovens væsentligste følgevirkninger på det institutionelle plan. 

Kap. V.1.2.2.1 fokuserer på konsekvenserne for opgavevaretagelsen i relation til økonomisk sikring 

ved ledighed. Kap. V.1.2.2.2 retter blikket mod det såkaldte dobbeltmedlemskab, hvorved forstås 

samtidigt medlemskab af en arbejdsløshedskasse og den dertil knyttede faglige organisation. I kap. 

V.1.2.2.3 berøres partsinddragelsen, d.v.s. overdragelsen af medansvar til arbejdsmarkedets parter, 

og i kap. V.1.2.2.4 sluttelig mindstelønsniveauet.  

V.1.2.2.1 Konsolidering af den tvedelte opgavevaretagelse

Den økonomiske sikring ved bortfald af arbejdsindkomst var oprindelig en rent kommunal opgave, 

som på landsplan var blevet slået fast med fattiglovene af 1799 og 1803. Fra 1870’erne påtog de 

nystiftede fagforeningers understøttelseskasser sig imidlertid foruden anvisningen af arbejde en del 

af den økonomiske forpligtelse i forhold til de organiserede ledige. Med vedtagelsen af den første 

lov om arbejdsløshedsunderstøttelse i 1907 besegledes altså en allerede igangværende tendens til 

tvedeling af opgavevaretagelsen i forbindelse med sikring ved ledighed. Loven gav a-kasser oprettet 

som gensidige, private forsikringsforeninger49 i tilknytning til et eller flere fag mulighed for på 

bestemte betingelser at opnå statsanerkendelse og dermed få offentlige – først og fremmest statslige 

– tilskud (Pedersen, 2007, p. 72). Inden for lovens første år opnåede 34 kasser statsanerkendelse 

                                                
48 Efter byen Gent, hvor et sådant system indførtes i 1901.
49 A-kasserne er ikke længere gensidige forsikringsforeninger, men private foreninger omfattet af de processuelle regler, 
der gælder for anden offentlig forvaltningsmyndighed og myndighedsudøvelse (Huulgaard, 2007, p. 129).
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(op. cit., p. 74) og påbegyndte udbetaling af understøttelse og anvisning af arbejde efter de i loven 

fastsatte retningslinjer. Af disse a-kasser havde 31 eksisteret som understøttelseskasser før lovens 

ikrafttræden (ibid.). I praksis blev der gennemført en faglig afgrænsning af a-kasserne, der fulgte 

grænselinjerne mellem de etablerede fagforbund (Due & Madsen, 2007, p. 213). 

V.1.2.2.2 Institutionalisering af dobbeltmedlemskabet

Organiseringen af arbejdsløshedsforsikringen efter Gent-principperne betød, at man, hvis man ville 

forsikres mod ledighed og have anvist et arbejde inden for sit fag, skulle henvende sig til et organ 

(a-kassen), som var underlagt fagbevægelsens kontrol. Loven om anerkendte Arbejdsløshedskasser 

havde m.a.o. givet de faglige organisationer en vigtig platform for ”rekruttering og fastholdelse af 

medlemmer” (Due & Madsen, 2007, pp. 210-211) og dermed for opnåelse af en ”væsentlig højere 

organisationsgrad end der ellers ville have været tale om” (op. cit., p. 201). Tilskyndelsen til at 

kombinere et medlemskab af en a-kasse med en indmeldelse i den dertil knyttede faglige organi-

sation blev yderligere styrket af, at a-kasserne forbeholdt sig retten til at forhøje kontingentet væ-

sentligt, såfremt et medlem ikke ønskede dobbeltmedlemskab (op. cit., p. 213). Normen fungerede 

således i kraft af en kombination af institutionel kontrol og økonomiske sanktioner.

V.1.2.2.3 Institutionalisering af partsinddragelsen

Den overordnede administration af a-kasserne blev med Lov om anerkendte Arbejdsløshedskasser 

lagt i hænderne på Arbejdsløshedsnævnet (Pedersen, 2007, p. 73). Med oprettelsen af dette nævn 

fortsatte 1907-loven en praksis, som inden for arbejdsmarkedssystemet var blevet indført med loven 

om ulykkesforsikring fra 1898 (jf. kap. V.1.2.1), og som videreførtes med Lov om arbejdsanvisning 

fra 191350: Skabelsen af såkaldte korporative organer, d.v.s. fora, gennem hvilke arbejdsmarkedets 

parter blev inddraget i implementeringen af lovgivningen (Damgaard, 2003, pp. 52-53 samt 59). 

Dog blev arbejdsgiverne ikke repræsenteret i Arbejdsløshedsnævnet, da de i de første mange år ikke 

bidrog økonomisk til selve forsikringen (Due & Madsen, 2007, p. 212). Sammen med arbejdstager-

ne fik de imidlertid sæde i såvel Arbejderforsikringsrådet, der administrerede loven om ulykkes-

forsikring, som de tilsynsråd, der blev etableret nationalt og lokalt i medfør af loven om arbejds-

anvisning (Damgaard, 2003, pp. 52-53). 

                                                
50 Med loven oprettedes et offentligt arbejdsanvisningssystem i form af kommunale (fra 1942: statslige) arbejdsanvis-
ningskontorer. A-kassers arbejdsanvisning (jf. kap. V.1.2.2.1- 2) fortsatte imidlertid parallelt hermed, og systemet kom 
derfor kun til at fungere i forhold til ikke organiserede lønmodtagere (Due & Madsen, 2007, p. 212).  
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V.1.2.2.4 Institutionalisering af et mindstelønsniveau

I fraværet af lovbestemte mindstelønninger betød indførelsen af arbejdsløshedsunderstøttelsen, at

der i praksis blev etableret en bund under de lønninger, som aftaltes mellem parterne på arbejds-

markedet. Med Due & Madsens ord var støtten 

”tilstrækkelig til, at man nu i meget højere grad end tidligere kunne realisere det 

dobbelte formål med a-kasserne [,nemlig] både at styrke fagbevægelsen i lønkampen 

og [at] sikre medlemmerne økonomisk under arbejdsløshed” (2007, p. 206). 

V.1.2.3 Det ”historiske kompromis”

Et egentligt brud med den i 1907-13 lagte linje skete først i årene 1967-70 i forbindelse med det 

”historiske kompromis51” mellem arbejdsgivere og fagbevægelse. Kompromisset indebar, at a-

kasserne – altså i sidste ende fagbevægelsen – afgav kontrollen med arbejdsanvisningen, som blev 

slået sammen med den offentlige arbejdsanvisning i en ny, statslig struktur, Arbejdsformidlingen 

(AF) (Damgaard, 2003, pp. 57-58).52 Arbejdsgiverne fik dermed opfyldt et væsentligt ønske, idet de 

faglige organisationers mulighed for at bruge anvisningsretten i konfliktøjemed forsvandt (ibid.). 

Til gengæld for denne indrømmelse bevarede de faglige organisationer kontrollen med a-kasserne 

samtidig med, at arbejdsløshedsforsikringen set med medlemsøjne blev forbedret på en række 

områder: De risikodifferentierede medlemsbidrag bortfaldt, og staten overtog merudgifterne ved 

stigende ledighed. Kontingentet var herefter ens for kasser med samme dagpengeniveau (Pedersen, 

2007, pp. 84 samt 101), hvilket begrænsede muligheden for forskelsbehandling af organiserede og 

ikke organiserede medlemmer og banede vejen for et egentligt forbud (Due & Madsen, 2007, pp. 

219-220). Det blev desuden indført, at understøttelsen inden for et maksimum skulle udgøre en fast 

procentdel af den hidtidige indkomst, hvilket i praksis svarede til en væsentlig forhøjelse 

(Damgaard, 2003, p. 58). 

I henseende til mulighederne for at ”fremtidssikre” dobbeltmedlemskabet var det vurderingen i 

fagbevægelsen, at afgivelsen af anvisningsretten var ”en acceptabel pris for de goder, som reformen 

i øvrigt indeholdt” (Due & Madsen, 2007, p. 232). Om end muligheden for økonomiske sanktioner 

forsvandt, kunne dobbeltmedlemskabet således stadig baseres på bevægelsens institutionelle kontrol 

                                                
51 Betegnelsen er taget fra Bredgaard, Thomas (2005). Virksomhederne i arbejdsmarkedspolitikken. Tidsskrift for 
arbejdsliv, (2), pp. 38-57. Kilden er i øvrigt ikke benyttet i afhandlingen.
52 Ved samme lejlighed blev tilsynsrådene erstattet af arbejdsmarkedsnævn, som på nationalt og regionalt plan – og med 
styrket partsinddragelse – bl.a. skulle overvåge arbejdsmarkedet og rådgive om arbejdsmarkedspolitikken (ibid.).
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med a-kasserne. Kompromisset, der i alt væsentligt gav arbejdsløshedsunderstøttelsen sin nuværen-

de – og altså stadig på Gent-principperne baserede – form, er i øvrigt blevet betegnet som et højde-

punkt i den partsindflydelse på det lovforberedende plan, som havde været praksis siden 1940’erne i 

form af organisationernes deltagelse i udvalgs- og kommissionsarbejde (op. cit, p. 234, samt Dam-

gaard, 2003, pp. 53 og 59).

V.2 Arbejdsmarkedspolitikken

I starten af 1990’erne var arbejdsløshedsprocenten omkring 10% (tabel 1, p. 22). Den naturlige 

ledighed – estimeret ved den såkaldte ”nonaccelerating inflation rate of unemployment”, også 

kaldet NAIRU – lå ifølge Hendeliowitz på omkring 7-8% (2003, p. 31), hvilket svarer omtrent til 

OECD’s skøn (2005, p. 77). Arbejdsløsheden ved indgangen til årtiet skyldtes altså hovedsagelig 

langsom eller manglende tilpasning på arbejdsmarkedet. At det i høj grad var problemer af 

strukturel art, der kendetegnede arbejdsmarkedet i begyndelsen af 1990’erne, understøttes af, at 

andelen af ledige uden job i 12 måneder eller mere nåede sit højdepunkt i 1994, hvor ledigheds-

perioden for godt 32% af de arbejdsløse var på et år eller derover (tabel 2, p. 22). Arbejdsmar-

kedspolitikken var på dette tidspunkt kun i ringe udstrækning gearet til at kanalisere de ledige 

tilbage til ordinær beskæftigelse. Forsikrede ledige kunne genoptjene dagpengeretten ved at 

acceptere et aktiveringstilbud, som blev givet inden en ydelsesperiodes udløb, og dermed i praksis 

forblive i dagpengesystemet på ubestemt tid. Via deltagelsen i kommunale aktiveringsordninger 

kunne ledige kontanthjælpsmodtagere opnå a-kassemedlemskab og i sidste ende altså blive omfattet 

af de samme regler (Hendeliowitz, 2003, pp. 41 og 46). Fokus var m.a.o. på dagpengerettigheder, 

og aktiveringen var et led i en overvejende passiv strategi. 

Skiftet i den overordnede diskurs53 i løbet af 1980’erne betød et nyt syn på, hvilke problemer den 

økonomiske politik skulle sigte mod at løse og med hvilke midler. I særdeleshed var skiftet ifølge 

Torfing afgørende for etableringen af en bred konsensus om ledighedens strukturelle karakter og 

nødvendigheden af at basere løsningen på en aktiv, decentralt tilrettelagt strategi (2003, pp. 247 og 

257). Gradvist skabtes m.a.o. blandt de politiske aktører ”et momentum for forandring og reform” 

(op. cit., p. 247), og i 1994 indledtes med Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik en omlægning af 

den beskæftigelsespolitiske linje. Den første arbejdsmarkedsreform er siden blevet fulgt op af andre 

                                                
53 Iflg. Torfing (2003, p. 245) ”de temaer, begreber, forestillinger og symboler, der skabes og genskabes af den sociale 
og politiske praksis, [og] hvorigennem verden konstitueres som havende en bestemt mening eller betydning”.   
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initiativer, som har bygget videre på den oprindelige reforms strategier og instrumentarium, og 

grundlaget er siden 2003 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Taget under et indebærer omlægningen på strategiplanet en markant styrkelse af det aktive islæt i 

arbejdsmarkedspolitikken via øget vægt på ”opkvalificering”, ”motivation”, ”rådighedspligt” og 

”effektivitet”54. Der er tale om en generel strategi i den forstand, at såvel forsikrede ledige som 

ledige på kontanthjælp uden andre problemer end ledighed er omfattet af disse principper og de 

tilknyttede instrumenter (jf. nedenfor), om end med forskelle i detaljen (Hendeliowitz, 2003, p. 34). 

Den aktive linje blev understøttet af en styrkelse af arbejdsmarkedspolitikkens regionale orientering 

kombineret med mål- og rammestyring. Hvor beskæftigelsespolitikken i årene umiddelbart efter 

1994 også indeholdt udbudsreducerende elementer i form af bl.a. orlovsordninger, er strategien 

imidlertid hen mod det nye årti blevet stadig mere entydigt orienteret mod en forøgelse af det 

effektive arbejdskraftudbud henholdsvis et forbedret ”match”. 

Instrumenterne, som har båret den nye arbejdsmarkedspolitiske linje, spænder over foranstaltninger 

med relation til kategorierne ”arbejdsmarkedets indretning og funktionsmåde”, ”økonomisk 

kompensation”, ”særlige løntilskud” samt ”omskoling, opkvalificering og efteruddannelse”. På det 

konkrete plan indførtes et centralt redskab med jobplanen55, som skal udarbejdes for alle ledige og 

angive, hvordan den enkelte med udgangspunkt i egne ønsker og forudsætninger og under hensyn 

til situationen på arbejdsmarkedet øger sine muligheder for ordinær beskæftigelse. Deltagelse i 

aktiveringstiltag – i form af uddannelse, privat eller offentlig jobtræning med løntilskud eller anden 

aktivering – er i den forbindelse blevet en ret og en pligt. Herved refereres til normen om, at 

modtagelse af dagpenge og kontanthjælp modsvares af et krav om deltagelse i sådanne aktiviteter. 

For de forsikrede arbejdsløse er aktiveringsindsatsens placering i ledighedsforløbet endvidere blevet 

fremrykket gradvist samtidig med at deltagelsen ikke længere medfører genoptjening af dagpenge-

retten. Selve ydelsesperioden er i flere omgange blevet nedsat og kan nu maksimalt andrage 4 år, 

ligesom der er givet adgang til i visse tilfælde at begrænse kontanthjælpen ved længerevarende 

ledighed. Hertil kommer indførelse og gentagne skærpelser af krav om at stå til rådighed for 

ordinært arbejde, af rådighedsvurderinger og sanktionsmuligheder. Som led i regionaliseringen blev 

arbejdsmarkedsnævnene erstattet af arbejdsmarkedsråd med udvidet partsdeltagelse og formel 

                                                
54 Se nærmere  i kap. V.4 om udviklingen i forholdet mellem ”welfare” og ”workfare” siden den første arbejdsmarkeds-
politiske reform i 1994. 
55 Oprindelig betegnet ”individuel handlingsplan” eller ”skriftlig plan”. 
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(amts)kommunal repræsentation. Det nationale råd skulle herefter udmelde bevillinger, mål og krav 

til de regionale råd, som fik tildelt en central rolle i forbindelse med prioriteringen og implemen-

teringen af indsatsen lokalt. Senest er også arbejdsformidlingssystemet blevet omlagt, idet indsatsen 

over for henholdsvis forsikrede ledige og ledige på kontanthjælp er blevet samlet i såkaldte 

jobcentre, hvoraf de fleste har delt statslig og kommunal ledelse56. 

For så vidt angår parternes indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken var der foruden de muligheder, 

regionaliseringen åbnede m.h.t. påvirkning i implementeringsfasen, tale om deltagelse på det lov-

forberedende plan i forbindelse med 1994-reformens tilblivelse. Inddragelsen af opkvalificerings-

strategien samt det forhold, at reformen blev gennemført uden reduktion af niveauet for dagpenge-

ydelserne (jf. kap. V.1.2), er væsentlige resultater af denne deltagelse (Torfing, 2003, pp. 252-253, 

samt Larsen & Mailand, 2007, pp. 107 og 111). Tendensen til at vedtage arbejdsmarkedspolitiske 

initiativer i forbindelse med forhandlingerne om finansloven frem for i udvalg og kommissioner har 

imidlertid sammen med f. eks. skærpede mål- og resultatkrav, inddragelsen af private aktører i 

beskæftigelsesindsatsen samt den nylige ændring af den decentrale struktur57 bidraget til at reducere 

begge dimensioner af partsindflydelsen siden 1990’ernes slutning (Jørgensen, 2006, pp. 37-39 samt 

53). Alt i alt vurderes det dog (op. cit., p. 39), at parternes indflydelse stadig er en ”væsentlig 

drivkraft” bag den arbejdsmarkedspolitiske udvikling 58.  

V.3 Forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere

Forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er bl.a. undersøgt af Bredgaard m. fl., som for 

hvert af årene 1982, 1992 og 2002 finder, at hovedparten af de beskæftigede, som efter et år ikke

længere var ansat i samme job, havde skiftet arbejdsgiver (2007, p. 376). Ikke overraskende 

afspejler dette sig i en høj andel af beskæftigede med mindre end et års anciennitet i samme firma 

(op. cit., p. 379). Forfatterne tager resultatet som udtryk for, at der eksisterer en høj grad af 

numerisk fleksibilitet i forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere – at antallet af ansatte altså 

relativt hurtigt tilpasses arbejdsmængden (op. cit., p. 377). I samme retning peger det ifølge 

                                                
56 Som beskrevet i Damgaard (2003, pp. 62 ff.) havde udviklingen siden det ”historiske kompromis” (kap. V.1.2.3) 
medført en situation, hvor den statslige AF havde ansvaret for formidlings- og aktiveringsindsatsen over for de 
forsikrede ledige, mens kommunerne varetog indsatsen over for kontanthjælpsmodtagerne. 
57 Ændringerne, hvortil også hører etableringen af jobcentrene, er et resultat af strukturreformen, der trådte i kraft pr. 
1.1.2007 (se også Jørgensen, 2006, pp. 49 ff.). I medfør af denne ændredes parternes rolle decentralt i en mere ”reaktiv 
og kontrollerende” retning (op. cit., p. 53).
58 Jørgensen medtænker her sandsynligvis de trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter, som regeringen fra tid til 
anden inviterer til.
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Bredgaard m. fl., at omkring en halv mio. personer årligt berøres af ledighed59 samtidig med, at 

ledighedsperioderne gennemgående er relativt korte60 (op. cit., p. 378). Den numeriske fleksibilitet 

er tillige søgt belyst på en international baggrund af Haller Pedersen & Dinesen Riishøj. Ved at 

sammenholde bevægelser i bruttonationalprodukt og beskæftigelse for 16 lande over perioden 1970 

– 2006 sandsynliggør forfatterne, at tilpasningen sker hurtigere i Danmark end de fleste andre steder 

(2007, pp. 54-55; jf i øvrigt fodnote 40, p. 22).  

Som forklaring på den høje numeriske fleksibilitet i forholdet mellem arbejdsgivere og arbejds-

tagere hæfter forfatterne sig i første række ved accepten af arbejdsgiverens ret til frit at ansætte og 

afskedige medarbejdere efter virksomhedens behov og uden de store omkostninger i forbindelse 

med fratrædelse, jf. også kap. V.1.1.1 og V.1.1.2.2 (Bredgaard m. fl., 2007, p. 375, samt Haller 

Pedersen & Dinesen Riishøj, 2007, pp. 51-53). Et andet forhold, som gøres gældende, er 

dominansen af små og mellemstore foretagender i den danske virksomhedsstruktur. I sådanne 

bedrifter, hævdes det, er spillerummet for tilpasning via arbejdstid eller funktionelle ændringer

mindre end i større firmaer, og justeringer foregår derfor først og fremmest ved tilpasning af antallet 

af ansatte (Bredgaard m. fl., 2007, p. 375). Små og mellemstore virksomheder er desuden i højere 

grad udsat for konkurrence og svingende efterspørgsel, hvilket kalder på en høj grad af numerisk 

fleksibilitet (ibid.). 

V.4 Ideologiske og værdimæssige aspekter samt metaforer

I det følgende identificeres – foruden en række metaforer – nogle ideologiske og værdimæssige 

aspekter af betydning for arbejdsmarkedssystemet, og der søges redegjort for samspil mellem 

systemet og de pågældende størrelser. 

V.4.1 Værdier knyttet til velfærdsstaten samt nogle metaforer

Som omtalt i kap. V.2 indførtes med 1994-reformen et normativt princip om ”noget for noget”: 

Retten til økonomisk kompensation ved ledighed modsvares af en pligt til at stå til rådighed for 

arbejde og aktivering, jf. i øvrigt også kap. V.1.2. Selv om der allerede fra starten blev indført visse 

disciplinerende elementer (bl.a. stramning af rådighedsforpligtelsen og forkortelse af dagpenge-

perioden), så udgjorde den sociale integrationsstrategi det ”afgørende nye og centrale” (Jørgensen, 

                                                
59 Bemærk, at det ikke er disse tal, der anvendes ved opgørelsen af ledighedsprocenten, jf. definitionen i kap. III.1.
60 Et indtryk heraf kan fås ved at betragte tabel 2, p. 22. Ifølge denne har ledighedsperioden således gennem en årrække 
været på mindre end et år for ca. 80% - altså langt hovedparten - af de arbejdsløse. 
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2006, pp. 44-45). Strategien indebar ”hjælp til selvhjælp” i form af behovsorienteret, opkvalifice-

rende aktivering ud fra en antagelse om, at ledigheden skyldtes manglende kvalifikationer hos den 

enkelte (Jørgensen, 2006, p. 45, samt Larsen & Mailand, 2007, pp. 101 og 105). Allerede under den 

socialdemokratisk ledede regerings sidste år kom ”workfare”-elementerne imidlertid til at fylde 

mere, og denne tendens fortsatte efter VK-regeringens tiltrædelse i 2001. Ud fra devisen om, at 

arbejdsløsheden først og fremmest skyldtes motivationsproblemer blev det nu i langt højere grad 

målsætningen at få de ledige ”hurtigst muligt i arbejde” gennem en øget anvendelse af tvang og 

sanktioner og en understregning af krav og pligter som forudsætning for rettigheder (ibid.). 

Forskydningen i den aktive arbejdsmarkedspolitik – Haller Pedersen & Dinesen Riishøj taler 

metaforisk (2007, p. 59) om ”øget brug af ”pisk” frem for ”gulerod”” – har, som det fremgår 

ovenfor, været ledsaget af et diskursivt skift m.h.t. strukturledighedens årsager. Larsen & Mailand 

sammenfatter – ligeledes i billeder – den ændrede problemopfattelse som følger: ”[An under-

standing of] structural unemployment as caused by a qualifications deficit […] has gradually been 

replaced by the idea of a motivational deficit” (op. cit., p. 105; forfatternes kursivering).

Skal man følge Jørgensen (2006, p. 20), kan det på værdisiden meget vel være idealer, som Klæbel 

forbinder med velfærdsstaten (jf. nedenfor), som – sammen med en ligelig indkomstfordeling – har 

fungeret som katalysatorer for omlægningerne af den aktive arbejdsmarkedspolitik: 

[E]galitære værdier [har] stadig politisk og faglig betydning, og det overses i meget af 

litteraturen, at en sammenpresset lønstruktur og forholdsvis ligelig indkomstfordeling 

i det danske samfund er en del af forklaringen på, at de fleste grupper i samfundet, 

herunder ikke mindst de mere udsatte dele af lønmodtagerne, har en ansvarsfølelse 

over for de kollektive valg, som træffes, og er villige til at indgå i omstillinger. 

Som anført (kap. V.2) gennemførtes 1994-reformen uden reduktion af niveauet for dagpengeydel-

serne. Trods forskydningen af den aktive beskæftigelsespolitik fra ”welfare” over mod ”workfare” 

blev der heller ikke efterfølgende givet køb på denne målsætning. Med Jørgensens ord er det såle-

des ” tydeligt, at nogle af de indbyggede balancer i politikken bibeholdes” (op. cit., p. 48). Arbejds-

markedspolitikken trækker så at sige et spor tilbage i tid, som ifølge Torfing (2003, p. 254) må ses i 

sammenhæng med opbakningen til velfærdsstaten – en opbakning, som ”rækker langt ind i den dan-

ske middelklasse [, og som] har gjort det meget svært at […] erstatte ”welfare” med ”workfare””. 
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Klæbel anlægger et analogt synspunkt i en mere generel diskussion af velfærdslogikkens 

implikationer for politiske sporskift: ”[R]ent diskursivt sammenvæver [velfærdsstaten] en række 

positivt ladede betydninger såsom ”lighed”, ”omsorgsfuld”, ”national”, ”humanistisk”, ”planlagt” 

og ”ansvarlig”, [og] [e]thvert forsøg på radikalt at bryde med [dens] logik vil med garanti blive 

stemplet som noget uansvarligt, inhumant eller lignende” (p. 23 i Berlingske Tidende, 25.5.08).  

Værdier knyttet til velfærdsstaten kan altså på en og samme tid meget vel have fungeret som både 

drivkraft og bremse for udviklingen i arbejdsmarkedssystemet siden 1990’ernes start.

V.4.2 Ideologisk nyorientering i fagbevægelsen

I sit studie af udviklingen i forholdet mellem arbejdsmarkedets parter siden Septemberforligets 

indgåelse argumenterer Strøby Jensen for, at parterne fra at skulle håndtere klassemodsætninger i 

dag først og fremmest løser fordelingskonflikter mellem grupper, hvis værdifællesskab opfattes som 

større end modsætningerne61. Fagbevægelsen har i denne proces, og i særdeleshed siden begyndel-

sen af 1980’erne, med held omstillet sig fra en klassebaseret samfundsopfattelse til ikke længere at 

stille spørgsmålstegn ved markedsøkonomiens rolle som grundlæggende præmis for organiseringen 

af den økonomiske aktivitet. Bevægelsen her dermed – således forfatteren – antageligvis undgået at 

marginalisere sig selv i forhold til store dele af lønmodtagerne. Hvis Strøby Jensen har ret i denne 

antagelse, har fagbevægelsen med omstillingen også bidraget til at sikre den aftalebaserede regule-

ring af forhold vedrørende ansættelsen (jf. kap. V.1.1.1) og partsindflydelsen i øvrigt – dels direkte 

ved at sikre sin medlemsbaserede magt, dels indirekte ved at bidrage til et konsensusbaseret sam-

arbejdsklima. 

V.5 Sammenfatning: Den kontekstuelle helhed

Af bilag 8 fremgår det, hvorledes flere af hjørnestenene i det danske arbejdsmarkedssystem62 indgår 

i samspil med først og fremmest en social kontrakt – Septemberforliget – samt ideologiske og stra-

tegiske prioriteringer i det unge Socialdemokrati. Det var således Septemberforliget, der statuerede 

den frie ansættelses- og afskedigelsesret, og dermed tilvejebragte selve grundlaget for den høje 

numeriske fleksibilitet i forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Det var også September-

                                                
61 Jf. også argumenterne om værdifællesskab i forbindelse med flexicurity-konceptet (kap. III.4.3). 
62 Elementer tilhørende arbejdsmarkedssystemet er i bilaget placeret i det midterste felt, mens kontekstforholdene er 
anbragt henholdsvis til højre og venstre. Pilene betegner samspil, jf. også den formelle konfiguration i kap. II.2.3. 
Samspil mellem fleksibilitet og sikkerhed i arbejdsmarkedssystemet er ikke medtaget i bilag 8, jf. fodnote 41, p. 24. Det 
bemærkes, at bilag 8 i modsætning til bilag 2 ikke medtager normen om ”noget for noget” blandt kontekstforholdene. 
Forklaringen er, at princippet så at sige er genereret inden for arbejdsmarkedsmodellen, jf. kap. V.2.
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forliget, som var banebrydende for den aftalebaserede regulering af forhold vedrørende ansættelsen 

– herunder af beskyttelsesregler og opsigelsesvarsler, som sammen med virksomhedsstrukturen er 

meddeterminerende for fleksibiliteten. Politisk var fagbevægelsen tidligt allieret med Socialdemo-

kratiet. Partiet hyldede den evolutionære, på parlamentariske flertal baserede overgang til socia-

lismen og var lydhør overfor det ønske om en arbejdsløshedsunderstøttelsesordning baseret på de 

fra Belgien kendte Gent-principper, som i årene omkring århundredeskiftet – i slipstrømmen af 

andre sociallove og en bred erkendelse af ledigheden som værende et fælles ansvar – blev fremsat 

af fagbevægelsen med voksende styrke. 

Arbejdsløshedsunderstøttelsesordningen – som stadig er baseret på Gent-principperne – tvedelte 

formelt opgavevaretagelsen i forbindelse med økonomisk sikring ved ledighed og indførte et af de 

første korporative fora samt – de facto – et mindstelønsniveau. I praksis betød ordningen desuden, 

at indmeldelse i en A-kasse i langt de fleste tilfælde blev kombineret med et medlemskab af den 

tilknyttede faglige organisation. Ifølge Due & Madsen (2007, p. 201) har normen om dobbelt-

medlemskabet ved således at styrke organisationerne ganske betydeligt ”bidraget til udviklingen af 

reguleringen af [sic!] arbejdsmarkedet gennem kollektive overenskomster. Samtidig har [den] ført 

til […] arrangementer, hvor parterne er inddraget i gennemførelsen af lovændringer og deltager i 

implementering og administration af lovgivningen”. Dobbeltmedlemskabet har m.a.o. – ligesom det 

formodentlig er tilfældet med den ideologiske nyorientering i fagbevægelsen – været med til at sikre 

såvel den aftalebaserede regulering af forhold vedrørende ansættelsen som partsinddragelsen i 

forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken. Eksempler fra nyere tid på en sådan partsinddragelse på 

flere niveauer er det ”historiske kompromis” samt 1994-reformen, som begge selv virker tilbage på 

arbejdsløshedsunderstøttelsesordningen. 

En afgørende forudsætning for arbejdsmarkedspolitikkens omlægning i 1994 var opfattelsen af 

ledigheden som værende strukturbestemt. Derimod var det ændringer i opfattelsen af denne struk-

turledigheds årsager, der betingede skiftet i den aktive arbejdsmarkedspolitik hen mod 1990’ernes 

slutning. Den førte politik virker tilbage på understøttelsesordningen samt på den naturlige ledig-

hed, som reduceres markant, jf. kap. XI og tabel 2, p. 22. Mens den ligelige indkomstfordeling må 

formodes at have fungeret som katalysator, har værdier knyttet til velfærdsstaten med stor sand-

synlighed på en og samme tid fungeret som både drivkraft og bremse for udviklingen i 

arbejdsmarkedssystemet siden 1990’ernes start.
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VI Flexicurity-synsvinklen

Som anført i kap. I er det i høj grad samspillet mellem fleksibilitet og sikkerhed, der har gjort den 

danske model interessant for den franske debattør, og som har betydet, at modellen er kommet i 

fokus såvel hos forskere i ind- og udland som i arbejdsmarkedsevalueringer og politikanbefalinger 

udarbejdet af bl. a. EU og OECD63. Synspunktet, som det f. eks. gengives hos Wilthagen m. fl. 

(2003, p. 21) samt Bredgaard m. fl. (2005, p. 35) og også har været refereret i den franske debat (se 

f. eks. Beuve-Méry & Rollot, 2005; i Le Monde, 25.1.05), er, at den høje numeriske fleksibilitet på 

arbejdsmarkedet (kap. V.3) går hånd i hånd med indkomstsikkerhed i form af generøse kompensa-

tionsordninger i tilfælde af ledighed – altså dagpenge subsidiært kontanthjælp, jf. kap. V.1.2 – og i 

nyere tid også beskæftigelsessikkerhed i form af en aktiv arbejdsmarkedspolitik (kap. V.2)64. I 

denne forstand frembyder det danske arbejdsmarkedssystem et eksempel på ”flexicurity ’in action’” 

(Wilthagen & Tros, 2004, p. 177), altså på, hvorledes man i praksis kan håndtere det koncept af 

forholdsvis ny oprindelse, som flexicurity er. 

Figur 2: Den ”gyldne” flexicurity-trekant 

Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Kongshøj Madsen (2005, p. 11).

                                                
63 Se f. eks. de under kap. VI fremhævede værker i oversigten i tilknytning til litteraturlisten.
64 Det er også sådanne samspil, der hentydes til i den ene af de i kap. V.3 citerede undersøgelser af den numeriske 
fleksibilitet, jf. Bredgaard m. fl., 2007. Det hævdes her (p. 375), at den indkomst- og beskæftigelsessikkerhed, som 
arbejdsløshedsunderstøttelsen respektive den aktive beskæftigelsespolitik er udtryk for, kan virke befordrende på den 
numeriske fleksibilitet ved at øge risikovilligheden og mindske modstanden mod afskedigelser hos lønmodtagerne. 
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Ofte fremstilles den danske variant – der altså forstås som en tilstand – ved hjælp af den såkaldte 

”gyldne” flexicurity-trekant, jf. figur 2 ovenfor. Pilene mellem øverste og venstre ellipse i figuren 

illustrerer, at et forholdsvis stort antal personer årligt berøres af ledighed, men at de fleste af disse 

finder tilbage til ordinær beskæftigelse efter en kort periode. De resterende (vandret pil) hjælpes –

ideelt set – tilbage til arbejdslivet via deltagelsen i opkvalificerende aktiveringsforanstaltninger eller 

motiveres gennem den aktive beskæftigelsespolitiks øvrige tiltag til at søge job, hvorved en 

tilbagevenden til arbejdsmarkedet (højre pil) fremskyndes (Bredgaard m. fl., 2005, p. 18, samt 

Kongshøj Madsen, 2005, p. 12).

At synsvinklen, som den kommer til udtryk i figur 2, imidlertid på ingen måde er uproblematisk, 

understreges af både flexicurity-forskere – som f. eks. de netop citerede – og andre med kendskab 

til det danske arbejdsmarked – eksempelvis Det Økonomiske Råd. Forbeholdet går først og frem-

mest på, at man ved alene at fokusere på fleksibilitet og sikkerhed kommer til at overse væsentlige 

træk ved arbejdsmarkedssystemet. Trods udhulingen af indkomstsikkerheden (se kap. VII) er de 

aftalte mindstelønninger (kap. V.1.2.2.4) således ifølge Det Økonomiske Råd stadig af en størrelse, 

som vanskeliggør adgangen til ordinær beskæftigelse for personer med den svageste produktivitet, 

eksempelvis indvandrere med et lavt uddannelsesniveau og/eller svage danskkundskaber (2007, p. 

195).  Hertil kommer, at pligten til at stå til rådighed for arbejde og aktivering i forbindelse med 

dagpenge og kontanthjælp kan øge tilskyndelsen hos ”arbejdsmarkedsmarkedsparate” personer til at 

vælge andre former for offentlig forsørgelse – såsom efterløn, barselsorlov eller SU – trods det ofte 

lavere ydelsesniveau (op. cit., p. 196). Det er således tvivlsomt, om den ”danske tilstand” lever op 

til kravene om fremme af svagere gruppers erhvervsdeltagelse og befordring af social inklusion, 

som de fremgår af Wilthagen & Tros’ definition, jf. kap. III.5.3.

Et andet problem vedrører effekten af aktiveringsindsatsen. Herom har det senest – og med særlig 

tanke på uddannelsesaktiveringen – været konkluderet, at denne for en del af de aktiverede ”hver-

ken har øget beskæftigelse eller indtjening” og derfor ”bør målrettes bedre mod at opkvalificere de 

ledige til beskæftigelse” (Det Økonomiske Råd, 2007, pp. 295 og 297). 

De ovenfor berørte problemstillinger – marginalisering og aktiveringseffekt – er som nævnt tillige 

omtalt i den egentlige flexicurity-forskning, jf. Kongshøj Madsen (2005, pp. 31-33) samt Bredgaard 

m. fl. (2005, pp. 42-46). Sidstnævnte reflekterer desuden over sammenhængen mellem den høje 
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numeriske fleksibilitet og virksomhedernes prioritering af efter- og videreuddannelsen af de ansatte. 

Forfatterne peger i den forbindelse på risikoen for ”underinvestering i uddannelse, især for så vidt 

angår de mere generelle kvalifikationer”, når de ansatte forventes kun at skulle arbejde for virksom-

heden i forholdsvis kort tid (Bredgaard m. fl., 2005, p. 25). 

Når der må knyttes en række forbehold til flexicurity-synsvinklen, skyldes det således ikke kun den 

manglende kontekstreference, jf. også problemformuleringens citat vedrørende Barbiers forhold til 

dette perspektiv. Hvor denne problematik imidlertid har været rejst i den franske debat om den 

danske arbejdsmarkedsmodel (jf. kap. I), har de ovenfor omtalte forhold været fraværende. Undta-

gelsen er 2 indlæg, som antyder et marginaliseringsproblem for indvandrere (se i øvrigt fodnote 38, 

p. 21).  

VII Diskussion: Fleksibilitet og sikkerhed i det danske arbejdsmarkedssystem

Som anført i kap. V.1.1.2.1 stod afskedigelsesretten uantastet helt frem til 1960. Ifølge Jensen 

(2007, pp. 54-55) kan dette forhold forstås på baggrund af, at a-kasserne og dermed arbejds-

anvisningen i hele denne periode var underlagt de faglige organisationers egen kontrol (jf. kap. 

V.1.2.2.2). I en sådan situation, hvor væsentlige dele af beskæftigelsessikkerheden i form af viden 

om jobmuligheder samt beføjelsen til at hjælpe eller om nødvendigt tvinge ledige medlemmer i 

arbejde ligger hos fagbevægelsen selv, vil dennes incitament til at kræve beskyttelsesregler, således 

Jensen, mindskes. Det kan på den baggrund undre, at spørgsmålet om beskyttelse ikke sidenhen –

med undtagelse af den omtalte revision af Hovedaftalen 1981 – er blevet rejst fra lønmodtagerside 

al den stund fagbevægelsen i slutningen af 1960’erne måtte afgive kontrollen med arbejdsanvis-

ningen, jf. kap. V.1.2.3. 

Ifølge flexicurity-synsvinklen skulle svaret ligge i den væsentlige forbedring af understøttelsen, som 

samtidig blev indført, kombineret med den styrkelse af det aktive islæt i arbejdsmarkedspolitikken, 

som har fundet sted siden 1994 (kap. V.2). Som påpeget af Strøby Jensen (2007, pp. 119-120) kan 

dette imidlertid ikke være hele forklaringen, eftersom indkomstsikkerheden siden 1980 gradvist er

blevet udhulet. Dette skyldes først og fremmest fastfrysningen af dagpengemaksimum i begyndel-

sen af 1980’erne samt det forhold, at de offentlige ydelser – dagpengene og kontanthjælp inklusive 

– siden 1990 ikke reguleres med den fulde stigning i lønnen. Strøby Jensen finder det samtidig 

usandsynligt, at danske lønmodtageres tilfredshed med kompensationen skulle bero på resultatet af 
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en sammenligning med forholdene i andre lande. En supplerende forklaring, som ikke nævnes af 

Strøby Jensen, men som set i lyset af udviklingen i beskæftigelsessituationen ikke desto mindre 

virker plausibel, kunne være, at danske lønmodtageres fornemmelse af jobsikkerhed gennemgående 

er høj (Auer & Cazes, 2003a, p. 9-10). 

Det er i det foregående antydet, at en del af sikkerhedselementet i det danske arbejdsmarkedssystem 

– nemlig forestillingen om ”generøse kompensationsordninger” – måske snarere beror på en myte 

end på realiteter. Set fra et flexicurity-synspunkt ville konsekvensen være, at der i en dansk 

sammenhæng var tale om en afbalancering af på den ene side høj numerisk fleksibilitet og på den 

anden side beskæftigelsessikkerhed – i form af aktiv arbejdsmarkedspolitik – samt reduceret

indkomstsikkerhed og fornemmet jobsikkerhed, jf. Auer & Cazes’ observationer vedrørende det

sidstnævnte forhold. Eller med andre ord: At samspillet mellem fleksibilitet og sikkerhed i den 

danske arbejdsmarkedsmodel er mere subtilt end den gængse flexicurity-tankegang og –litteratur 

lader formode. 

VIII Den kontekstuelle helhed – Frankrig

I det følgende kortlægges den kontekstuelle helhed for Frankrig med udgangspunkt i den formelle 

konfiguration, som blev introduceret i kap. II.2.3, og under inddragelse af den teoretiske og 

begrebsmæssige ramme, som blev opstillet i kap. III65. Kap. VIII.1 behandler institutionerne, mens 

omtalen af arbejdsmarkedspolitikken og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er henlagt 

til kap. VIII.2 henholdsvis VIII.3. Kontekstforhold og samspil inddrages for nogles vedkommende 

løbende og drøftes for andres vedkommende selvstændigt i kap. VIII.4. I kap. VIII.5 sammenfattes 

den kontekstuelle helhed.

VIII.1 Institutionerne

Nedenfor rettes blikket mod nogle institutionelle sider af det franske arbejdsmarkedssystem. 

Reguleringen af ansættelsesforholdet behandles i kap. VIII.1.1, mens den økonomiske sikring ved 

ledighed og i særdeleshed dagpengesystemet og dets baggrund, udvikling og følgevirkninger er 

genstanden for kap. VIII.1.2. 

                                                
65 Samspil mellem fleksibilitet og sikkerhed inden for arbejdsmarkedssystemet er dog ikke medtaget i kap. VIII, men 
behandlet særskilt i kap. IX.
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VIII.1.1 Love og regler vedrørende ansættelsesforholdet

Overordnet regulering af forhold vedrørende den enkelte ansættelse kan som tidligere nævnt ske 

ved enten lovgivning, aftaler mellem arbejdsmarkedets parter eller en kombination heraf. I kap. 

VIII.1.1.1 identificeres disse reguleringsformers indbyrdes betydning, og baggrunden herfor klar-

lægges. I kap. VIII.1.1.2 rettes blikket specielt mod de regler, der regulerer opsigelsen af lønmod-

tagere. Kap. VIII.1.1.2.1 gennemgår de generelle beskyttelsesregler, mens kap. VIII.1.1.2.2 om-

handler reglerne vedrørende opsigelsesvarsler og godtgørelse.

VIII.1.1.1 Reguleringen: Former og baggrund

I årene omkring det 20. århundredes begyndelse gennemførtes en væsentlig beskyttelseslovgivning 

med følgevirkninger for den enkeltes ansættelsesvilkår, herunder regulering af børne- og kvinde-

arbejde samt arbejdstid. Allerede i 1906 – året, hvor fagbevægelsen med vedtagelsen af ”la ”charte 

d’Amiens”” bekendte sig til en revolutionær strategi baseret på partipolitisk uafhængighed – var der 

således skabt en vis praksis for regulering af centrale forhold vedrørende den individuelle ansættel-

se ad lovgivningens vej. Når denne reguleringsform er forblevet den dominerende, skyldes det, at 

arbejdsmarkedets parter ikke har været i stand til at overtage lovgivningsmagtens rolle. Det er 

således aldrig for alvor lykkedes fagbevægelsen at vinde fodfæste blandt lønmodtagerne, hvilket 

ifølge Barthélémy & Cette (2006, p. 51) ”ne […] plac[e] pas [le syndicalisme] dans une situation 

favorable pour construire le droit social”. Set i det lange perspektiv skyldes den manglende 

opbakning og de gennemgående lave organisationsgrader først og fremmest den interne splittelse, 

som har præget bevægelsen siden chartrets vedtagelse. I henseende til reguleringsformen spiller det 

desuden ind, at arbejdsgiverne – trods vedtagelsen af organisationsretten i 1884, men netop med 

henvisning til fagbevægelsens ideologiske orientering – helt frem til 1968 nægtede fagforeningerne 

adgangen til via klubber og tillidsmænd at organisere og repræsentere lønmodtagerne inden for 

virksomhederne – en adgang, som Barthélémy & Cette betegner som ”[la] condition première de 

l’accroissement du rôle du droit conventionnel” (2002, p. 81). Når der bortses fra spørgsmålet om 

arbejdstid, hvor aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ikke desto mindre har fået en vis 

betydning (jf. kap. VIII.2), er reguleringen af ansættelsesforholdet derfor først og fremmest 

tilkommet lovgivningsmagten.   
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VIII.1.1.2 Reglerne ved opsigelse

I det følgende gennemgås de regler, der regulerer opsigelsen af lønmodtagere. I kap. VIII.1.1.2.1 

omtales de generelle beskyttelsesregler, mens kap. VIII.1.1.2.2 omhandler reglerne vedrørende 

opsigelsesvarsler og godtgørelse.

VIII.1.1.2.1 Generelle beskyttelsesregler

Frem til 1970’ernes begyndelse nød arbejdsgiveren i praksis en vidtstrakt frihed m.t.h. afskedigel-

ser. Dette skyldtes dels Kassationsrettens fortolkning af de beskyttelsesregler, der faktisk havde 

eksisteret på området siden 1920’erne, dels modstand fra arbejdsgiverside mod ændringer af 

lovgivningen (Pélissier m. fl., 2006, p. 511 og 525). Med lov af 13. juli 1973 indførtes imidlertid et 

generelt værn mod usaglige afskedigelser – altså afskedigelser, som ikke er begrundet i enten den 

pågældende medarbejders eller virksomhedens forhold (”le ”motif personnel”” henholdsvis ”le 

”motif économique””)66. Reglerne giver adgang til at prøve en opsigelses saglighed og mulighed for 

at tilkende lønmodtageren en godtgørelse, hvis opsigelsen ikke findes rimeligt begrundet. Har 

lønmodtageren været beskæftiget i virksomheden i mindst to år og beskæftiger virksomheden 

mindst 11 ansatte, udgør godtgørelsen minimum 6 måneders løn, men kan afhængig af sagens 

omstændigheder være betydeligt højere. Er ovenstående krav ikke opfyldt, svarer godtgørelsen til 

det faktisk lidte tab (op. cit., pp. 512, 525-526, 537-538 og 545-546). 

VIII.1.1.2.2 Opsigelsesvarsler – godtgørelse

I forbindelse med opsigelsen skal arbejdsgiveren overholde et lovbestemt opsigelsesvarsel, hvis 

længde afhænger af lønmodtagerens anciennitet. For ansatte med mellem 6 måneders og 2 års 

ansættelse i virksomheden er dette varsel på 1 måned stigende til det dobbelte ved en anciennitet på 

2 år og derover. Ordninger, der stiller den ansatte gunstigere, herunder varsler for ansatte med under 

½ års beskæftigelse, kan være fastlagt ved overenskomst eller individuelt (Pélissier m. fl., 2006, p. 

606).  

I forbindelse med kollektive afskedigelser skal arbejdsgiver følge en særlig procedure, hvis tids-

mæssige udstrækning og kompleksitet stiger med virksomhedens størrelse og omfanget af påtænkte 

afskedigelser (op. cit., pp. 559-588).  Også for personer ansat i tidsbegrænsede stillinger – 11% af 

                                                
66 For en redegørelse for saglighedskriterierne, se Pélissier m. fl. (2006, pp. 528-536 og 591-597).
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de beskæftigede i 200267 (DARES, 2005, p. 2) – gælder særlige regler m.h.t. opsigelsesmulighe-

derne. 

Er det generelle saglighedskrav opfyldt, og er lønmodtageren ikke omfattet af reglerne om særlig 

beskyttelse68, ophører ansættelsesforholdet ved varslets udløb. Lønmodtagere med en anciennitet på 

et år og derover har i den forbindelse et lovbestemt krav på fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1/5 

af den gennemsnitlige månedsløn i det sidste ansættelsesår multipliceret med ancienniteten. Har 

medarbejderen været ansat i virksomheden i over 10 år, forhøjes beløbet. Ordninger, der stiller den 

ansatte gunstigere, kan være fastlagt ved overenskomst eller individuelt (Pélissier m. fl., 2006, pp. 

617-620 samt Légifrance a, art. 1).

VIII.1.2 Økonomisk sikring ved ledighed

Opgavevaretagelsen i forbindelse med økonomisk sikring ved ledighed er af årsager, som belyses i 

kap. VIII.1.2.2 og VIII.1.2.3.4, delt mellem to instanser. Dagpenge til de arbejdsløse udbetales via 

”les Assedic”69, som administrerer dels en obligatorisk forsikringsordning baseret på herom 

indgåede overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter (”le régime d’assurance”), dels en 

understøttelse, som er direkte underlagt lovgiver og ikke bygger på forsikringsmæssige principper 

(”le régime de solidarité”). Kontanthjælp til ledige, som ikke har ret til dagpenge, udbetales af ”les 

caisses d’allocations familiales” med udgangspunkt i regler, som først og fremmest fastlægges på 

departementalt niveau. 

Den forsikringsbaserede ydelse70 – ”l’aide au retour à l’emploi” (”ARE”) – beregnes som en 

procentdel af den hidtidige indkomst, nemlig 40,4% ved indkomster under 14.500 kr/md. og 57,4% 

ved indkomster derover. Hertil kommer en fast ydelse på ca. 2.500 kr/md., hvis indkomsten er 

under den nævnte grænse. Den minimale, månedlige understøttelse udgør 6.000 kr. – dog højst 75% 

af indkomsten. Afhængig af medlemsancienniteten kan dagpengene oppebæres i maksimalt 7, 12 

eller 23 måneder – for personer over 50 år dog i op til 36 måneder – forudsat at den ledige bl. a. står 

                                                
67 Heraf støttet beskæftigelse m.v. (”stages et contrats aidés”) 2%.
68 Medarbejderkategorierne omfattet af særlig beskyttelse er i vid udstrækning ens i Danmark og Frankrig, jf. kap. 
V.1.1.1 samt Pélissier m. fl. (2006, pp. 541-542). Dette er naturligvis ikke overraskende al den stund mange af 
bestemmelserne har deres udspring i Fællesskabets direktiver. 
69 D.v.s. lokale råd - ”Associations pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce” - sammensluttet under ”l’Union 
Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce” (”Unedic”).
70 Alle beløb i det følgende er angivet i 2008-niveau og omregnet til månedsbasis med udgangspunkt i kildernes tal; ved 
omregning er benyttet kurs 7,50 kr/€. 
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til rådighed for arbejde og aktivering jf. handlingsplan71 (Légifrance b, art. L. 5411-6 og L. 5412-1, 

samt Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, 2008a; se i øvrigt 

kap. VIII.2). Den ikke-forsikringsbaserede ydelse – ”l’allocation de solidarité spécifique” (”ASS”) 

– er møntet på personer, der ikke længere nyder rettigheder i forhold til det forsikringsbaserede 

system, men som opfylder et krav om 5 års beskæftigelse inden for de 10 år, der ligger forud for 

sidste ansættelsesforholds ophør. Understøttelsen afhænger af husstandens samlede økonomiske 

situation og kan maksimalt udgøre ca. 3.300 kr/md. Beløbet tildeles for ½ år ad gangen så længe 

beskæftigelseskravet er opfyldt og den ledige opfylder rådighedsregler m.v. (Légifrance b, art. L. 

5411-6 og L. 5412-1; Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, 

2008b; Périvier, 2008; se i øvrigt kap. VIII.2). Kontanthjælpen – ”le revenu minimum d’insertion” 

(”RMI”) – afhænger af forsørgerstatus, civilstand og husstandens økonomiske situation. Den ledige 

skal desuden være fyldt 25 år. For en enlig uden forsørgerpligt udgør det maksimale beløb knapt 

3.400 kr/md. ekskl. tillægsydelser. Ydelsen, der tildeles for et kvartal ad gangen, forudsætter, at den 

arbejdsløse underskriver en ”contrat d’insertion”, d.v.s. en aftale, der – såfremt personens eneste 

problem er ledighed – omfatter de tiltag, som skal hjælpe vedkommende tilbage til arbejdslivet 

(Association pour le développement des actions d’insertion, 2008; Caisse nationale des allocations 

familiales, 2008; Périvier, 2008; se i øvrigt kap. VIII.2 og VIII.4).

I det følgende rettes blikket mod dagpengesystemet. I kap. VIII.1.2.1 redegøres der for den generel-

le baggrund for, at arbejdsmarkedets parter i 1958 kunne indgå en overenskomst om etablering af en 

arbejdsløshedsforsikring i tilknytning til den eksisterende, offentlige understøttelse. Kap. VIII.1.2.2 

fokuserer på udvalgte aspekter af den efterfølgende udvikling, mens væsentlige følgevirkninger af 

dagpengesystemet på det institutionelle plan kortlægges i kap. VIII.1.2.3.

VIII.1.2.1 Baggrunden for ”la Convention du 31 décembre 1958”

Ved indgangen til 1950’erne var den økonomiske sikring ved ledighed organiseret i offentligt regi. 

Ordningen indebar, at kommuner, som oprettede en arbejdsløshedsfond og selv afholdt en mindre 

del af udgiften til understøttelse, kunne modtage resten i form af tilskud fra staten (Daniel & 

Tuchszirer, 1999, pp. 168 og 175). På grund af restriktive tildelingskriterier, og fordi mange kom-

                                                
71 ”Medlemsanciennitet” refererer til omfanget af forudgående beskæftigelse, hvor det absolutte mindstekrav er 6 
måneder inden for de seneste 22 måneder. Anvendt i en fransk sammenhæng henviser betegnelsen ”aktivering” i denne 
afhandling til foranstaltninger, som udfylder samme funktion som de danske aktiveringstilbud, d.v.s. vedrører 
uddannelse eller jobtræning under ledighed (se i øvrigt kap. V.2).
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muner undlod at oprette en sådan ”fonds de chômage”, var langt hovedparten af de ledige imidlertid 

afskåret fra at modtage den beskedne ydelse, hvis størrelse tilmed aftog med ledighedsperiodens 

længde (op. cit., pp. 168; 175-177; 180-181). Kvasifraværet af lovinitiativer på området skyldtes 

dels den lave arbejdsløshed, som satte spørgsmålet om forbedringer nederst på dagsordenen, dels, at 

det politiske system var præget af en udtalt klassisk ledighedsopfattelse og følgelig hyldede et 

arbejdsmarked, hvor uligevægte skulle afhjælpes via prismekanismen og ikke ”institutionaliseres” 

gennem økonomisk kompensation (op. cit., p. 182)72. Lovgivningsmagten fastholdt sin passivitet 

selvom oprettelsen af Fællesmarkedet i 1957 havde skabt en bred erkendelse af, at den eksisterende 

indkomstsikkerhed var utilstrækkelig set i lyset af den skærpede konkurrence, behovet for omstil-

ling og økonomiens øgede afhængighed af internationale konjunkturer (op. cit., p. 182, samt Daniel, 

1997, pp. 134-135). Med indgåelsen af en overenskomst om supplerende aldersrente havde arbejds-

markedets parter imidlertid anvist en anden mulighed, nemlig ”la négociation collective comme 

mode d’amélioration du statut des salariés” (Daniel, 1997, p. 135). I tråd med sine idéer om at 

bringe arbejdsgivere og arbejdstagere nærmere hinanden73 opfordrede de Gaulle i sin egenskab af 

regeringsleder i sensommeren 1958 parterne til at benytte denne metode også i forbindelse med en 

reform af understøttelsessystemet (Daniel, 1997, p. 146-147). 

Når det var muligt på få måneder at indgå en overenskomst om en obligatorisk arbejdsløshedsfor-

sikring for lønmodtagerne inden for industri og handel74, som skulle administreres af parterne selv 

gennem organer med paritetisk sammensatte ledelser, finansieres af ikke-risikodifferentierede 

bidrag fra arbejdsgivere og arbejdstagere og fungere som supplement til den eksisterende, offentlige 

ordning (Daniel & Tuchszirer, 1999, pp. 183-184 og 192), skyldtes det to forhold. Dels var det 

obligatoriske element, finansieringsformen og den delte administration – tilsammen kendt som de 

”bismarckske” principper75 – i forvejen afprøvede inden for ”la Sécurité sociale” og den supple-

                                                
72 Selvsamme ledighedsopfattelse forhindrede imidlertid ikke indførelsen af en lovbestemt mindsteløn i 1950 ”[afin de] 
garantir à tout ouvrier ou employé le salaire minimum vital indispensable” (Pélissier m. fl., 2006, p. 1160). ”Le salaire 
minimum interprofessionnel garanti” (”SMIG”) blev i 1970 afløst af ”le salaire minimum interprofessionnel de crois-
sance” (”SMIC”) (op. cit., p. 1161). 
73 Se Rémond (2006) for en uddybning.
74 Formelt omfattede overenskomsten kun lønmodtagere i virksomheder tilsluttet arbejdsgiverparten (”le Conseil 
National du Patronat Français” ( ”CNPF”), forløberen for ”le MEDEF”). I forbindelse med sin godkendelse af 
ordningen ved administrativ forskrift udvidede lovgiver imidlertid dækningen til virksomheder i samtlige brancher
tilsluttet arbejdsgiverforeningen og senere hen til ”tous les employeurs de droit privé [ainsi que] les employeurs de droit 
public ayant adhéré au régime” (Pélissier m. fl., 2006, p. 178; se også fodnote 77 og 79, Daniel, 1997, p. 147, samt 
Daniel & Tuchszirer, 1999, p. 230).
75 Efter den prøjsiske kansler Otto von Bismarck, hvis socialreformer var udformet efter disse retningslinjer. 
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rende aldersrente (op. cit., p. 192)76. Dels havde arbejdsmarkedets parter – ”la CGT” undtaget –

dannet en alliance med henblik på at nå til enighed. Man ville dermed nemlig undgå det mest 

sandsynlige alternativ: En – lovbaseret – løsning af sikringsspørgsmålet inden for rammerne af ”la 

Sécurité sociale”, som – på grund af ”la CGT’s” ledelsesmæssige dominans i dette organ – ville 

betyde mindre indflydelse på arbejdsløshedsforsikringen end hvis denne blev etableret og drevet i 

eget regi (Daniel, 1997, pp. 132-133 og 144, samt Freyssinet, 2007a, p. 42). På tidspunktet for de 

Gaulles opfordring havde der således allerede gennem nogen tid været ført uformelle drøftelser 

mellem arbejdsgiverne og navnlig Force ouvrière (FO). Drøftelserne havde resulteret i en 

løsningsskitse, der dannede udgangspunkt for de videre forhandlinger mellem de allierede parter77

(Daniel, 1997, p. 138). 

VIII.1.2.2 Dagpengesystemet efter 1958: Udvalgte aspekter af udviklingen

I sin nuværende form er dagpengesystemet i alt væsentligt et resultat af to beslutninger gennemført i 

henholdsvis 1979 og 1984: Dels sammenlægningen inden for rammerne af de i 1958 skabte 

institutioner (jf. kap. VIII.1.2.3.1) af arbejdsløshedsforsikringen og den offentlige understøttelse, 

hvis finansiering i mellemtiden helt og holdent var overgået til staten, og hvis udbetalinger var 

blevet lagt i hænderne på ”les Assedic” (Daniel & Tuchszirer, 1999, pp. 227-228, 260-261, 267 og 

287). Dels opsplitningen af dette ”régime unifié” i henholdsvis et ”régime d’assurance” finansieret 

via bidrag som angivet ovenfor og et ”régime de solidarité” finansieret via skatter og ligesom for-

sikringen administreret af ”les Assedic” (op. cit., pp. 283 og 289). I forbindelse med opsplitningen 

blev to ordninger fra det sammenlagte system – indført af besparelseshensyn respektive hensynet til 

de langtidsledige – videreført inden for hver sit ”régime”: Den maksimale periode for tildeling af 

den forsikringsbaserede ydelse blev gjort afhængig af medlemsancienniteten og dermed bidrags-

periodens længde, og en særlig ydelse – oprindelig tænkt som værende midlertidig – blev videreført 

som ”allocation de solidarité spécifique” (op. cit., pp. 271, 280 og 282). Mens sammenlægningen 

blev til ved lov og udtrykte et ønske fra statsmagtens side om større indflydelse på dagpengesy-

stemet i en tid med stadigt stigende ledighed, skyldtes den efterfølgende opsplitning et krav fra 
                                                
76 Det var dog kun inden for den supplerende aldersrente, at ledelserne var paritetisk sammensatte, d.v.s. havde lige 
mange repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Inden for ”la Sécurité sociale” derimod havde 
lønmodtagerne flertal i ledelsesorganerne frem til 1967, hvorefter sammensætningen blev gjort paritetisk (Daniel & 
Tuchszirer, 1999, pp. 192 og 231). 
77 Trods sin oprindelige modstand tiltrådte ”la CGT” imidlertid overenskomsten – indgået mellem på den ene side ”le 
CNPF” og på den anden ”FO”, ”la CFTC” (hvoraf senere udskiltes ”la Confédération Française Démocratique du 
Travail” (”CFDT”)) og ”la CGC” – umiddelbart efter dens afslutning (Daniel, 1997, p. 145). På arbejdsgiversiden er 
overenskomsten i nyere tid tiltrådt af organisationerne for mindre industri og handel samt håndværk. Om offentlige 
arbejdsgiveres tiltrædelse af overenskomsten, se Pélissier m. fl.,2006, pp. 177-178. 
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arbejdsgiverside begrundet i uenighed med staten om finansieringen af underskuddene i det 

sammenlagte system (op. cit., pp. 256, 260, 276 og 281). 

VIII.1.2.3 Dagpengesystemet: Konsekvenserne

I dette afsnit redegøres der for væsentlige følgevirkninger af dagpengesystemet på det institutionelle 

plan. Kap. VIII.1.2.3.1 fokuserer på to normer, kap. VIII.1.2.3.2 på institutionaliseringen af nye 

arbejdsmarkedspolitiske aktører, mens kap. VIII.1.2.3.3 og VIII.1.2.3.4 omhandler konsekvenserne 

for henholdsvis dagpengeretten og opgavevaretagelsen i relation til økonomisk sikring ved ledig-

hed. 

VIII.1.2.3.1 Konsolidering af ”la politique contractuelle” og ”le paritarisme”

Med indgåelsen af overenskomsten i 1958 skabtes foruden arbejdsløshedsforsikringen også et sæt 

institutioner med paritetisk sammensatte ledelser, som skulle administrere ordningen på henholdsvis 

nationalt og lokalt plan, nemlig ”l’Unedic” og ”les Assedic”, jf. også kap. VIII.1.2 og VIII.1.2.278. 

Overenskomsten cementerede således to normative principper fra den supplerende aldersrente, 

nemlig ”la politique contractuelle” og ”le paritarisme”, som tilsammen fastslog ordningens 

uafhængighed af og forskellighed fra ”la Sécurité sociale”, og som skulle komme til at legitimere 

parternes og de nyoprettede administrative organers handlinger fremover. Ifølge Daniel & 

Tuchszirer (1999, p. 282) var det således lønmodtagerorganisationers vilje til at redde aftalesyste-

met, som muliggjorde det kompromis, der gennemførte opsplitningen af dagpengesystemet i 1984, 

ligesom det var med henvisning til ”le paritarisme”, at arbejdsgiverne omkring årtusindskiftet 

inviterede modparten til at deltage i en ”refondation sociale”, jf. i øvrigt kap. VIII.2. Både før og 

efter årtusindskiftet har parterne fra tid til anden – afhængig af ledighedssituationen og udviklingen 

i ”l’Unedic’s” finanser – iværksat forøgelser af forsikringsordningens effektivitet, som blev 

legitimeret med hensynet til ”l’autonomie financière du régime” (Cornilleau & Elbaum, 2009, p. 3).

VIII.1.2.3.2 Nye arbejdsmarkedspolitiske aktører: Organisationerne samt ”l’Unedic”

Eftersom ledighedssituationen i slutningen af 1950’erne stadig var gunstig, og bidragsindtægterne 

derfor oversteg udgifterne, opstod snart spørgsmålet om ”la légitimité d’une intervention de 

l’Unedic, au-delà de l’indemnisation des chômeurs” (Freyssinet, 2007a, p. 42). Såvel blandt 

arbejdsmarkedets parter som inden for det politiske system var der fra begyndelsen delte meninger 

                                                
78 Se også Daniel (1997, pp. 131-132) for en nærmere beskrivelse af den skabte struktur.
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om, hvorvidt foranstaltninger i relation til andet end kompensation (jf. opdelingen i kap. III.3) alene 

var lovgivers ansvar eller tillige burde kunne iværksættes af den institution, som var økonomisk 

ansvarlig for selve forsikringen (ibid.). Trods disse meningsforskelle lykkedes det allerede først i 

1960’erne organisationerne bag arbejdsløshedsforsikringen at indgå en aftale79 om en ”allocation de 

formation”. Hermed skabtes en praksis for, at også andre spørgsmål end kompensation kunne gøres 

til genstand for aftaler parterne imellem, og at ”l’Unedic” med udgangspunkt i det aftalte kunne 

lancere sine egne tiltag over for ledige inden for ”le régime d’assurance”80 (ibid.).

VIII.1.2.3.3 Institutionalisering af den differentierede dagpengeret

Omlægningen af dagpengesystemet i 1984 betød en knæsættelse af arbejdsmarkedstilknytningen 

som den helt afgørende faktor i forbindelse med erhvervelsen af dagpengerettigheder (Daniel & 

Tuchszirer, 1999, p. 313). Ikke alene blev varigheden af den forudgående beskæftigelse via sin 

betydning for medlemsancienniteten bestemmende for, hvor længe man maksimalt kunne oppebære 

den forsikringsbestemte ydelse. Arbejdsmarkedstilknytningen fik også betydning for, om – og i 

givet fald hvor længe – den ledige efterfølgende havde ret til den betydeligt lavere understøttelse fra 

”le régime de solidarité”. Reglerne for forsikringsydelsen blev endvidere udformet således, at 

kompensationsgraden (d.v.s. beløbets andel af den hidtidige indkomst) først aftog med indkomstens 

størrelse og derefter stabiliserede sig på et vist niveau (op. cit., p. 290). Indkomststigninger ud over 

en vis grænse – typisk resultatet af en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet – blev altså 

ikke ”straffet” med yderligere fald i kompensationsgraden81.

VIII.1.2.3.4 Institutionalisering af den tvedelte opgavevaretagelse samt endnu en aktør

Den fortsatte tilvækst i ledigheden – herunder langtidsledigheden – samt stigningen fra 1980’ernes 

start i andelen af personer ansat i tidsbegrænsede stillinger med eller uden løntilskud82 betød en 

svækkelse af arbejdsmarkedstilknytningen for en stadig større del af de arbejdsløse. Omlægningen 

af dagpengesystemet kom derfor til at betyde, at stadigt flere mistede dagpengeretten og/eller ikke i 

tilstrækkeligt omfang kunne (gen)optjene denne (Daniel & Tuchszirer, 1999, p. 328). Dette forhold 
                                                
79 Som det havde været praksis siden arbejdsløshedsforsikringens etablering, blev aftaler mellem de organisationer, der 
til enhver til stod bag forsikringsordningen (se fodnote 77), nedfældet i (tillæg til) overenskomster, som efterfølgende 
blev godkendt af lovgiver ved administrativ forskrift, jf. også fodnote 74. Om denne særlige procedure – ”l’agrément” –
se Pélissier (2006, p. 178-180).
80 Herefter også benævnt ”de forsikrede ledige”.
81 Med de nugældende satser og grænser er kompensationsgraden f. eks. 72%, 63% og 58% ved månedsindkomster på 
henholdsvis 8.000 kr, 11.000 kr og 14.000 kr, hvorefter den stabiliserer sig på 57,4% ved indkomster over 14.500 kr (jf. 
kap. VIII.1.2).
82 Se DARES (2005) for en talmæssig uddybning og kap. VIII.3 for en uddybning af årsager m.v.



51

skærpedes af, at yderligere stramninger så dagens lys inden for begge ”régimes” i 1990’erne (ibid.). 

Resultatet blev, at den i 1988 indførte kontanthjælp, hvis sigte oprindeligt var socialpolitisk og ikke 

specifikt relateret til udviklingen på arbejdsmarkedet, op gennem 1990’erne i stadigt højere grad 

kom til at fungere som ”la troisième composante du système d’indemnisation” (Tuchszirer, 2008a, 

p. 2) i forhold til ledige over 25 år83. Decentraliseringen af det økonomiske ansvar for ”le RMI” til 

departementerne fra 2004 betød følgelig, at de departementale råd indtrådte i rollen som fuldgyldige 

aktører på den arbejdsmarkedspolitiske scene (op. cit., p. 3).     

  

VIII.2 Arbejdsmarkedspolitikken

Gennem det meste af 1990’erne lå ledigheden på omkring 12% (tabel 1, p. 22). Ifølge OECD’s 

NAIRU-skøn udgjorde den naturlige arbejdsløshed for samme periode 9-10% (2005, p. 85), hvilket 

tyder på, at en stor del af den aktuelle ledighed var strukturelt betinget. Også det forhold, at andelen 

af ledige uden job i 12 måneder eller mere i disse år udviste en stigende tendens (tabel 2, p. 22), 

taler for, at langsom eller manglende tilpasning var hovedårsagen til problemerne på arbejdsmarke-

det. 

Trods ledighedsproblemets omfang tæller perioden mellem 1993/94 og 1998 kun én væsentlig 

nyskabelse inden for arbejdsmarkedspolitikken, nemlig indførelsen af generelle løntilskud i form af 

lempelser af arbejdsgivernes bidrag til ”la Sécurité sociale” for medarbejdere aflønnet på eller lidt 

over mindstelønnen. Tiltaget blev lanceret i 1993 i kølvandet på debatten om den lovbestemte 

mindsteløns betydning som ”barrière [structurelle] à l’entrée pour le travail peu qualifié” (Turquet,

2002, p. 77; jf. i øvrigt fodnote 72, p. 47) og byggede således på princippet om ”økonomiske 

incitamenter”. Om lempelserne, som fortsat indgår i det arbejdsmarkedspolitiske instrumentarium 

og i mellemtiden også omfatter mellemindkomsterne, er det med henvisning til deres udbredelse 

samt den medgåede udgift blevet sagt, at ”[they have] taken the leading role in activation dynamics” 

(Barbier, 2007a, p. 154). 

Herudover var den beskæftigelsespolitiske linje i det store og hele uforandret: ”L’Unedic” videre-

førte sin indsats overfor de forsikrede ledige efter det princip om ”activation des dépenses passi-

ves”, som havde vundet indpas efter opsplitningen af dagpengesystemet (Daniel & Tuchszirer, 

1999, p. 320), og lovgivningsmagten koncentrerede sig ”[p]ar complémentarité, ou par exclusion” 
                                                
83 I denne afhandling reserveres betegnelserne ”dagpengesystem” og ”système d’indemnisation” dog også fremover til 
det kompleks, som udgøres af den forsikringsbaserede ydelse og ”l’ASS”. Heraf præfikset ”tve-” i overskriften.
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om ”des publics présentant une proximité beaucoup moins grande à l’emploi [et] peu ou pas pris en 

charge par l’Unedic” (op. cit., pp. 320 og 324)84. Instrumentariet bestod i begge tilfælde af særlige 

løntilskud til arbejdsgiverne i forbindelse med ansættelsen af ledige samt ydelser i forbindelse med 

omskoling, opkvalificering og efteruddannelse. For de ikke-forsikrede ledige blev tilskud og ydelser 

bl.a. givet inden for rammerne af forskellige former for tidsbegrænsede ”stages et contrats aidés”, jf. 

også fodnote 67, p. 45. 

Lionel Jospins overtagelse af regeringsmagten i 1997 betød, at ”les politiques publiques de 

l’emploi” blev suppleret med en udbudsorienteret strategi i form af en reduktion af den ugentlige 

arbejdstid til 35 timer gældende fra 2000 henholdsvis 2002 alt afhængig af virksomhedsstørrelsen. 

Initiativet var baseret på en erkendelse af, at konjunkturudviklingen ikke i sig selv kunne forventes 

at medføre ”un reflux massif et rapide du chômage” (Freyssinet, 2003, p. 30), hvorfor det var 

nødvendigt at supplere med en ”politique de partage du travail” (Pélissier m. fl., 2006, p. 283). 

Til trods for, at arbejdstiden blev reguleret ved en kombination af lov og aftaler på virksomheds- og 

brancheniveau blev indgrebet af arbejdsgiversiden set som ”une illustration de plus de l’envahisse-

ment des relations sociales par l’État” (Freyssinet, 2002, p. 885). Modtrækket bestod i en invitation 

til lønmodtagerorganisationerne til at deltage i en ”refondation sociale”, d.v.s. til at søge aftalebase-

rede løsninger på en række social-, uddannelses- og beskæftigelsespolitiske problemer for derigen-

nem at sikre et råderum for ”le paritarisme” (ibid.). Ifølge Freyssinet (2002, pp. 9 og 25) var bl. a. et 

forbedret økonomisk råderum hos ”l’Unedic” som følge af den faldende ledighed i slutningen af 

1990’erne (jf. også tabel 1, p. 22), udsigten til ”mismatches” på arbejdsmarkedet samt restriktive 

krav til deltagelse i de eksisterende ”Unedic”-ordninger (jf. ovenfor) årsag til, at forhandlingerne i 

første omgang kom til at dreje sig om ”[l’introduction d’] une véritable politique d’activation éten-

due à l’ensemble des demandeurs d’emploi relevant du régime d’assurance-chômage” (Tuchszirer, 

2002, p. 51). Om den ”nye” aktivstrategi baseret på en kombination af ”økonomiske incitamenter” 

og ”opkvalificering”, som ”l’Unedic” iværksatte fra 2001, hedder det: 

[L]e nouveau régime […] ne crée pas une function nouvelle d’”activation” des 

dépenses d’indemnisation. Il transforme et généralise les dispositifs existants dont le 

                                                
84 Den del af beskæftigelsespolitikken, som lovgiver har ansvaret for, betegnes ofte ”les politiques publiques de 
l’emploi”.
85 Freyssinet citerer her fra artiklen ”Le Medef invite les syndicats à définir une ”constitution sociale””, i Liaisons 
Sociales Cotidien no. 13031, 1999.
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principe était déjà accepté, parfois avec réticences, par tous les acteurs (Freyssinet, 

2002, p. 26).

Omlægningen og udbredelsen af aktivlinjen skete ved hjælp af to instrumenter, begge med relation 

til kategorien ”arbejdsmarkedets indretning og funktionsmåde”. For det første blev de særlige 

løntilskud samt foranstaltningerne i relation til omskoling, opkvalificering og efteruddannelse nu 

bevilget inden for rammerne af ”un projet d’action personnalisé” (”PAP”) – en handlingsplan, som 

skulle udarbejdes for alle forsikrede ledige med udgangspunkt i disses ønsker og forudsætninger og 

angive, hvilke tiltag der krævedes for en tilbagevenden til lønnet beskæftigelse. Den lediges ret til 

modtagelse af ”l’ARE” mod til gengæld at stå til rådighed for arbejde og aktivering blev i den 

forbindelse præciseret86 i en ”plan d’aide au retour à l’emploi” (”PARE”). For det andet blev 

ansvaret for ”le PAP” – og dermed aktiveringen – lagt i hænderne på arbejdsformidlingen, som blev 

kompenseret via tilskud fra ”l’Unedic”87. 

Den borgerlig-liberale regerings tiltrædelse i 2002 betød væsentlige ændringer på to fronter: Dels 

blev ”la politique de partage du travail” opgivet til fordel for ”[une] flexibilité accrue de la relation 

d’emploi” (Davoine, 2006, p. 24), dels blev den aktive linje inden for ”les politiques publiques de 

l’emploi”, som hidtil først og fremmest havde været baseret på generelle løntilskud (jf. ovenfor), 

kraftigt udvidet med udgangspunkt i en diskurs, som til en hvis grad placerede ansvaret for den 

strukturelle ledighed hos den ledige selv. På begge fronter er arbejdet fulgt op af de efterfølgende 

regeringer. 

Med hensyn til arbejdstiden har lovgivningsmagten ved flere lejligheder – og senest i 2007 og 2008 

– interveneret for at øge såvel overtimeloftet som den økonomiske tilskyndelse for arbejdsgivere og 

lønmodtagere til at udnytte dette. Boulin & Cette taler i den forbindelse om ”une politique de con-

tournement des 35 heures” (2008, p. 43).

Styrkelsen af det aktive islæt i arbejdsmarkedspolitikken skete med afsæt i diskursen om ”les ”faux” 

chômeurs” og ”les ”trappes à inactivité”” (se f. eks. L’Horty, 2006, p. 83, samt – i Le Monde, 7.10. 

                                                
86 Princippet om ”noget for noget” eksisterede i forvejen inden for dagpengesystemet og blev altså ikke ændret 
indholdsmæssigt.
87 Også arbejdsformidlingens indsats over for de ikke-forsikrede ledige blev fra 2001 organiseret med en handlingsplan 
som udgangspunkt. Dette skete for at sidestille de to kategorier af ledige (Tuchszirer, 2002, p. 66).
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03 – Rollot, 2003; Aizicovici , 2003; Baudet, 2003) og tog for alvor fart i 2005 med ”la loi de 

programmation pour la cohésion sociale” (jf. kap. I). Lovens aktivlinje var baseret på ”opkvalifice-

ring”, ”motivation”, ”økonomiske incitamenter” samt ”rådighedspligt” og blev understøttet af en 

regional dimension i tilrettelæggelsen. Hvor beskæftigelsespolitikken i 1990’erne havde været 

orienteret mod en nedbringelse af det samlede udbud af arbejdskraft (opgjort i timer), blev der med 

loven88 sat fokus på en forøgelse af det effektive arbejdskraftudbud henholdsvis et forbedret 

”match”. 

Instrumenterne, som ”la loi de programmation” tog i anvendelse, spændte over foranstaltninger med 

relation til kategorierne ”økonomisk kompensation”, ”særlige løntilskud”, ”omskoling, opkvalifi-

cering og efteruddannelse” samt ”arbejdsmarkedets indretning og funktionsmåde”. På det konkrete 

plan blev uddannelseselementet styrket inden for ”les contrats aidés”, og en række ”stages” blev 

samtidig afskaffet med henvisning til den manglende jobtræning89. De enkelte ”contrats” blev 

desuden målrettet i forhold til bestemte kategorier af ledige – herunder blev en i 2004 indført 

adgang til at konvertere ”le RMI” til løntilskud til arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelsen af 

den ledige i et lønmodtagerforhold omlagt og udvidet til også at omfatte ”l’ASS”. Handlingsplanen 

blev med ”la loi de programmation” forankret lovmæssigt under betegnelsen ”projet personnalisé 

d’accès à l’emploi90” (”PPAE”), indsatsen blev fremrykket og intensiveret og det blev præciseret, at 

aktiveringen fremover ikke kun skulle bygge på de lediges ønsker og forudsætninger, men også tage 

højde for situationen på arbejdsmarkedet. For modtagerne af dagpenge indebar loven en skærpelse 

af jobsøgningskravene samt indførelsen af en gradueret – og dermed mere anvendelig – sanktions-

skala91. Den regionale dimension blev tilgodeset ved en inddragelse ned til det kommunale niveau 

af ”les collectivités territoriales” i administrationen af ”les contrats aidés”. Der blev fra lovgivers 

side desuden lagt op til dannelsen af såkaldte ”maisons de l’emploi” med det formål at samordne 

beskæftigelsesindsatsen mellem de involverede instanser på det lokale plan, herunder arbejdsfor-

midlingen, ”l’Assedic”, de relevante territoriale enheder samt private aktører, hvis inddragelse blev 

tilladt med loven. 

                                                
88 Og naturligvis også – som det turde fremgå – med den førte politik på arbejdstidsområdet.
89 Til forskel fra den støttede beskæftigelse (”les contrats aidés”) var der ikke tale om et ansættelsesforhold, endsige 
tilknyttet en arbejdsgiver til disse ”stages”.
90 De hidtidige betegnelser ”PAP” og ”PARE” blev i den forbindelse afskaffet.
91 Ifølge Arathoon m. fl. (2005, p. 20) blev den graduerede sanktionsskala – d.v.s. muligheden for at reducere ydelsen 
med mindre end 100% i tilfælde af forseelser mod dagpengereglerne – indført, fordi den tidligere ”alt eller intet”-regel i 
praksis begrænsede anvendelsen af sanktioner til de groveste tilfælde. Ændringen skyldtes altså et ønske om i højere 
grad at anvende sanktionsinstrumentet. 
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Siden 2005 er fulgt en række initiativer, som lægger sig i forlængelse af den udstukne linje: Ind-

førelse af ”bonusordninger” til modtagere af ”le RMI” og ”l’ASS”, som påtager sig et lønnet 

arbejde92, præcisering og skærpelse af rådighedskrav og sanktionsårsager samt afvikling af ældre 

dagpengemodtageres mulighed for at blive fritaget for jobsøgningskravet. Senest – i 2008 – er 

arbejdsformidlingen93 og ”l’Unedic” (jf. kap. VIII.1.2.3.1) med tilhørende lokale strukturer blevet 

sammenlagt, og opgavevaretagelsen i relation til modtagerne af ”l’ARE” og ”l’ASS” dermed samlet 

inden for rammerne af én institution, ”Pôle emploi”. 

VIII.3 Forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere

Om forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere siger Lefresne (2006, p. 45): ”Le CDI94 […] 

est loin d’être devenu minoritaire […]. Néanmoins, on assiste depuis une trentaine d’années à une 

fragmentation des statuts d’emploi […]. [L]e dualisme du marché du travail s’approfondit”. 

Forfatteren hentyder her til en udvikling, som også Auer & Cazes (2003b) og mange andre hæfter 

sig ved, og som har indebåret dels en fordobling til 11% af andelen af beskæftigede ansat i 

tidsbegrænsede stillinger med eller uden løntilskud (jf. også kap. VIII.1.1.2.2 og VIII.1.2.3.4), dels 

en stigning fra 43% til 45% i andelen af personer med en jobanciennitet på 10 år eller derover95. 

Udviklingen skal ifølge Lefresne ses som et resultat af arbejdsgivernes bestræbelser på at sikre 

såvel virksomhedens kernefunktioner som den numeriske fleksibilitet i en tid præget af på den ene 

side hastig teknologisk udvikling, svingende efterspørgsel og skærpet konkurrence og på den anden 

side gentagne stramninger af reglerne for opsigelse p.g.a. virksomhedens forhold (Lefresne, 2006, 

pp. 45-47). I sidstnævnte sammenhæng spiller særlig kravet om indhentelse af forudgående 

administrativ tilladelse til at iværksætte sådanne afskedigelser (gældende fra 1975 – 1986) samt den 

successive udbygning af bestemmelserne vedrørende kollektive opsigelser96 ind. Lovgiver har fra 

starten bidraget til stigningen i omfanget af tidsbegrænsede ansættelser gennem de tidligere omtalte 

”stages et contrats aidés” og efter 2005 også via de – ligeledes tidsbestemte –  ”bonusordninger” 

(kap. VIII.2). Frankrigs mere beskedne placering i midterfeltet i Haller Pedersen & Dinesen 

Riishøjs internationale sammenligning af den overordnede numeriske fleksibilitet (2007, pp. 54-55; 

                                                
92 Fra juli 2009 samles kontanthjælpen og de dertil knyttede, incitamentsfremmende foranstaltninger under én ordning, 
”le revenu de solidarité active” (”RSA”). I den forbindelse øges den økonomiske ”bonus”. 
93 Om baggrunden for etableringen i 1967 af den statslige arbejdsformidling, ”l’Agence nationale pour l’emploi”, se 
Daniel & Tuchszirer (1999, pp. 220-226).
94 D.v.s. “le contrat à durée indéterminée”.
95 Det første tal vedrører perioden 1982-2002, det andet perioden 1992-2000. Kilder er henholdsvis DARES (2005, p. 2) 
samt Auer & Casez (2003b, p. 25). 
96 Jf. også kap. VIII.1.1.2.2.
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jf. også fodnote 40, p. 22) skyldes efter alt at dømme netop, at ansættelsesforhold forbundet med 

såvel høj som lav numerisk fleksibilitet har fået større betydning – at der altså har været tale om en 

tendens til polarisering af forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere for så vidt angår dette 

aspekt af fleksibiliteten. 

VIII.4 Ideologiske og værdimæssige aspekter samt metaforer

Som omtalt i kap. VIII.2 blev den aktive linje inden for ”les politiques publiques de l’emploi” 

udvidet efter den borgerlig-liberale regerings tiltrædelse i 2002. Som afgørende katalysator 

fungerede i den forbindelse en diskurs organiseret omkring metaforer som ”les ”faux” chômeurs” 

og ”les ”trappes à inactivité””, som til en hvis grad placerede ansvaret for den strukturelle del af 

ledigheden hos den ledige selv. En række af de tiltag, som sidenhen er blevet søsat, har derfor ikke 

overraskende karakter af ”workfare”. Dette gælder dels skærpelsen af jobsøgningsbestemmelser, 

rådighedskrav og sanktionsårsager, dels ændringen af sanktionsskalaen og afviklingen af ældre 

dagpengemodtageres mulighed for at blive fritaget for jobsøgningskravet. Hvor den sociale 

disciplinering hidtil først og fremmest havde været et middel, som organisationerne bag 

arbejdsløshedsforsikringen fra tid til anden tyede til af hensyn til ”l’Unedic’s” finanser97, ”bredte” 

principperne sig med regeringsskiftet altså for alvor til den del af beskæftigelsespolitikken, som 

lovgiver har ansvaret for, idet drivkraften nu var politisk-ideologisk frem for økonomisk.

I relation til betydningen af værdimæssige aspekter m.v. er det interessant, at to af Raffarin-rege-

ringens første ”workfare”-udspil – et forsøg på ”ad bagvejen” at indføre rådighedsregler inden for 

kontanthjælpen og et forslag om at begrænse perioden for tildeling af ”l’ASS” – blev mødt med 

betydelig modstand og derfor udfaset henholdsvis skrinlagt. Ifølge Barbier (2007a, p. 158) skyldes 

den negative modtagelse sammenstødet mellem på den ene side ”workfare” og på den anden side 

herskende republikanske værdier, nærmere bestemt ”the solidaristic element of French policy”. 

Hermed98 henvises til princippet om, at staten på vegne af fællesskabet bør handle til fordel for de 

dårligst stillede. Barbier mener desuden (op. cit., p. 164), at udspillet vedrørende kontanthjælpen 

gik over stregen set i forhold til den gængse betydning af begrebet ”insertion”, og at regeringen 

også af den grund rendte panden mod en mur. Begrebet99 læner sig betydningsmæssigt op ad en 

                                                
97 Jf. kap. VIII.1.2.3.1. Eksempelvis kan henvises til en reduktion af den maksimale periode for tildeling af ”l’ARE”, 
som blev aftalt i 2002 (jf. Pélissier, 2006, p. 192, samt Cornilleau & Elbaum, 2009, p. 3).
98 Uddybningen skyldes en sekundærkilde – Huisman-Perrin (2007) – idet Barbier ikke selv forklarer nærmere.
99 I resten af afsnittet forsøges det ved hjælp af sekundære kilder – først og fremmest Barbier & Théret (2003), Morel 
(2004) samt Leterre (2007) – at udrede Barbiers noget kortfattede og indforståede argumentation.
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anden af Republikkens værdier, nemlig ”la citoyenneté”, d.v.s forestillingen om, at den enkelte 

deltager aktivt i alle dele af samfundslivet og det politiske liv. ”Insertion” henviser således i 

forskellige sammensætninger dels til den proces, hvorved den enkelte integreres i disse sfærer, dels 

til de aktiviteter, som samfundet i medfør af ”le droit à l’insersion” – et normativt princip, som blev 

skabt med loven om ”le RMI” – tilbyder kontanthjælpsmodtageren med henblik på at fremme 

dennes integration100. ”Insertion” dækker m.a.o. over mere end blot (fremme af den enkeltes) 

deltagelse i arbejdslivet101 og associeres frem for alt ikke med nogen form for tvang. Den positive 

konnotation understreges gennem en logik, som sammenkæder begrebet med to centrale metaforer 

fra samfundsdebatten, nemlig “la lutte contre les exclusions” og “la fracture sociale”: ”The main 

objective of ”insertion” is to fight against ”exclusion”, seen as a ”social fracture” that must be 

healed” (Morel, 2004, p. 97).   

Republikanske værdier – ”la solidarité” og ”la citoyenneté” – samt en på sidstnævnte værdi baseret 

norm – ”le droit à l’insertion” – har ifølge ovenstående på et tidligt tidspunkt indsnævret mulighe-

derne for at indføre ”workfare” inden for ”les politiques publiques de l’emploi” og dermed fungeret 

som bremse for udvikling af arbejdsmarkedssystemet. De elementer af social disciplinering, som 

faktisk er blevet iværksat som en del af den aktive linje, skal m.a.o. ses som udtryk for ”det muliges 

kunst”. Vilkårene inden for den del af beskæftigelsespolitikken, som lovgiver har ansvaret for, 

adskiller sig dermed principielt fra dem, som gælder for organisationerne bag arbejdsløshedsforsik-

ringen. Når parterne i praksis har nydt en udstrakt grad af frihed på ”workfare”-området, skyldes det 

sandsynligvis, at disse ikke på samme måde som lovgiver ”måles” i forhold til de omtalte, republi-

kanske værdier, og at løsningerne i sig selv repræsenterer en afvejning af modstående interesser ud 

fra primært økonomiske hensyn. 

VIII.5 Sammenfatning: Den kontekstuelle helhed

Af bilag 9102 fremgår det, hvorledes den i hovedsagen lovmæssige regulering af forhold vedrørende 

ansættelsen kan føres tilbage til på den ene side en tidlig lovgivningspraksis på området og på den 

                                                
100 Aktiviteterne formaliseres i en ”contrat d’insertion”, til hvis opfyldelse den enkelte forventes at bidrage positivt.
101Noget andet er, at ”le contrat d’insertion” for personer, hvis eneste problem er ledighed, typisk vil begrænse sig til 
tiltag, som skal hjælpe de pågældende tilbage til arbejdslivet (jf. også kap. VIII.1.2).
102 Elementer tilhørende arbejdsmarkedssystemet er i bilaget placeret i det midterste felt, mens kontekstforholdene er 
anbragt henholdsvis til højre og venstre. Pilene betegner samspil, jf. også den formelle konfiguration i kap. II.2.3. 
Samspil mellem fleksibilitet og sikkerhed i arbejdsmarkedsmodellen er ikke medtaget i bilag 9, jf. fodnote 65, p. 42. I 
overensstemmelse med praksis i andre af Barbiers kilder og i litteraturen i øvrigt (jf. Barbier, 2007a, pp. 153 og 157, 
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anden side en revolutionær orientering og en intern splittelse i fagbevægelsen, som betød, at 

arbejdsmarkedets parter kom til at stå svagt i forhold til en aftalebaseret regulering (lav organisa-

tionsgrad, manglende accept af fagforeninger i virksomhederne før 1968). Successive stramninger i 

nyere tid af visse dele af lovgivningen og udviklingen inden for ”les politiques publiques de l’em-

ploi” har sammen med et ”samfundsøkonomisk pres” banet vejen for en polarisering af forholdet 

mellem arbejdsgivere og arbejdstagere for så vidt angår den numeriske fleksibilitet. 

Når det omvendt blev parterne, som kom til at stå bag den supplerende arbejdsløshedsunderstøttel-

sesordning, skyldtes det dels sammenfaldet af et samfundsøkonomisk pres og et stadigt fravær af 

lovinitiativer, dels alliancen mellem arbejdsgiverne og størstedelen af fagbevægelsen, som gjorde 

det muligt at indgå en overenskomst baseret på de i forvejen kendte, ”bismarckske principper”. Med 

overenskomsten cementeredes to normer, ”le paritarisme” og ”la politique contractuelle”, som 

fastslog ordningens uafhængighed, og som skulle komme til at legitimere parternes og de nyopret-

tede administrative organers handlinger fremover.  

Ledighedssituationen og dermed forsikringsordningens finansielle stilling betød, at arbejdsmarke-

dets parter og ”l’Unedic” hurtigt etableredes som egentlige, arbejdsmarkedspolitiske aktører. Det 

var i vid udstrækning også ledighedssituationen, som – via sin indflydelse på lovgivningsmagtens 

og arbejdsgivernes dispositioner – bestemte udviklingen inden for selve dagpengesystemet. Sam-

men med stigningen i omfanget af tidsbegrænsede ansættelser – et aspekt af polariseringen – og den 

differentierede dagpengeret – en af dagpengesystemets konsekvenser på det institutionelle plan –

var udviklingen i ledigheden endvidere banebrydende for en tvedeling af opgavevaretagelsen i 

forbindelse med indkomstsikring og en yderligere differentiering af det arbejdsmarkedspolitiske 

aktørfelt, som blev suppleret med de departementale råd .

Differentieringen på aktørsiden afspejler sig i den beskæftigelsespolitik, som er blevet ført siden 

1990’ernes start: Arbejdsmarkedets parter og ”l’Unedic” var allerede i tiåret forinden slået ind på en 

aktiv kurs og gennemførte omkring årtusindskiftet – under indtryk af bl.a. situationen på arbejds-

markedet – en omlægning og udbredelse af denne som led i en konsolidering af de ”le paritarisme”. 

”Workfare”-løsninger i form af forøgelser af effektiviteten blev fortsat iværksat inden for arbejds-

løshedsforsikringen, når ledighedssituationen og dermed ”l’Unedic’s” økonomiske situation gjorde 
                                                                                                                                                                
samt kilderne i oversigten i tilknytning til litteraturlisten) er ”la solidarité” og ”la citoyenneté” i bilag 9 behandlet som 
værdier, og ikke – som det er tilfældet i bilag 2 – som metaforer.  
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dette legitimt. Lovgiver derimod koncentrerede sig i første omgang om at afbøde mindstelønnens 

virkninger på strukturarbejdsløsheden samt om at afhjælpe ledigheden gennem arbejdsfordeling. De 

efterfølgende bestræbelser på at omlægge arbejdstidspolitikken og at udvide den aktive linje inden 

for ”les politiques publiques de l’emploi” var betinget af et ideologisk sporskifte ledsaget af 

bestemte opfattelser m.h.t. strukturledighedens årsager. Den førte politik, som også indvirkede på 

dagpengesystemet, har måttet tilpasses republikanske værdinormer, som altså har fungeret som 

bremse for udviklingen i arbejdsmarkedsmodellen. 

IX Fleksibilitet og sikkerhed i det franske arbejdsmarkedssystem

Betragter man – ved hjælp af opdelingerne i kap. III.4.1-2 – den franske arbejdsmarkedsmodel med 

blikket rettet mod samspil mellem fleksibilitet og sikkerhed, tegner der sig et forholdsvis mange-

sidet billede. Mens arbejdstidsfleksibiliteten i de senere år er øget (kap. VIII.2), har der for så vidt 

angår den numeriske fleksibilitet været tale om modsat rettede tendenser (kap. VIII.3). Polarisering-

en m.h.t. den numeriske fleksibilitet, som tog sin begyndelse allerede i starten 1980’erne, afspejler 

sig i en tilsvarende udvikling for så vidt angår jobsikkerheden: Ansættelsesforhold forbundet med 

såvel høj som lav jobsikkerhed har fået større betydning. En fortsættelse af den udvikling, der blev 

omtalt i kap. VIII.1.2.3.4103, har betydet, at en betydelig del af de ledige over 25 år fortsat er henvist 

til kontanthjælp, mens yngre ledige som hovedregel ikke har adgang til denne ydelse. Indkomst-

sikkerheden er således generelt set lav, men i øvrigt helt afhængigt af ansættelsesforholdets 

varighed (arbejdsmarkedstilknytningen). For så vidt angår beskæftigelsessikkerheden afhænger 

tilbuddene og det dertil hørende instrumentarium (jf. også kap. VIII.2) af, hvilken ydelse den 

pågældende modtager – og dermed i sidste ende altså også af ansættelsesforholdets varighed. ”La 

loi de programmation” søgte med sine tiltag til samordning af beskæftigelsesindsatsen at afbøde 

virkningerne af dette forhold. Samtidig bidrog loven dog ifølge Tuchszirer (2008a, p. 3) til sam-

menknytningen, idet den dels øremærkede bestemte ”contrats” til modtagere af ”l’ASS” og ”le 

RMI”, dels åbnede mulighed for, at ”l’Unedic” ved at lade ansvaret for handlingsplanerne for de 

forsikrede ledige overgå fra arbejdsformidlingen til private aktører kunne differentiere indsatsen i 

forhold til modtagere af ”l’ARE” mere end ellers. Oprettelsen af ”Pôle emploi” forventes omvendt, 

således Tuchszirer, at trække i modsat retning (2008b, p. 69). Måler man beskæftigelsessikkerheden 

ved andelen af ledige, som efter et år atter er i beskæftigelse, henholdsvis den gennemsnitlige 

                                                
103 Se for langtidsledighedens vedkommende også tabel 2, p. 22.
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ledighedsperiodes længde, er den i Frankrig mindre end i en række andre lande (Méda & Minault, 

2006, p.18). 

Indførelsen i 2005 af en ”contrat ”nouvelles embauches”” var104 netop tænkt som et forsøg fra 

lovgivers side på at afhjælpe den ”tilstand”, som Gautié med tanke på polariseringstendenserne og 

den manglende sikkerhed betegner som ”[l]e mal français” (2006, p. 93). En evaluering af ord-

ningen indikerer imidlertid, at de elementer af indkomst- og beskæftigelsessikkerhed, som skulle 

kompensere for den betydelige numeriske fleksibilitet i ansættelsesforholdet, kun undtagelsesvis 

blev tilbudt lønmodtagerne ved afskedigelse (Gomel m. fl., 2007, p. 3).  

Mens ”le contrat ”nouvelles embauches”” er blevet set som et mislykket forsøg på at indføre ”une 

flexicurité à la française” (Gomel m. fl., 2007, p. 4), er tonerne en kende mere positive i forbindelse 

med den aftale, som arbejdsmarkedets parter – kraftigt tilskyndet af præsident Sarkozy – indgik i 

2008 om ”la modernisation du marché du travail”, og som samme år blev ophøjet til lov105. Gazier 

taler således (2008, p. 21) om ”[u]n accord de flexicurité dominé (temporairement ?) par la flexi-

bilité”. Hermed henvises der til, at aftalens sikkerhedsdimension for en dels vedkommende afhæng-

er af fremtidige lovinitiativer og udfaldet af fremtidige forhandlinger, hvorimod fleksibilitets-

elementerne – forlænget prøvetid, en ny form for tidsbegrænset ansættelse samt adgang til at bringe 

et ansættelsesforhold til ophør ved ”rupture conventionnelle106” – blev indført med lovens ved-

tagelse. Som strategi betragtet lever aftalen således kun op til det mindre rigoristiske krav til en 

flexicurity-løsning, som det defineres af Klammer & Tillmann, jf. kap. III.4.3.

Tilbage står således, at måden, hvorpå fleksibilitet og sikkerhed spiller sammen i det franske 

arbejdsmarkedssystem, i høj grad afhænger af ansættelsesforholdets art og varighed. Høj numerisk 

fleksibilitet afbalanceres m.a.o. ikke generelt af en tilsvarende indkomst- og beskæftigelsessikker-

hed – snarere tværtimod. Ifølge Barbier (2005b, pp. 364-367) er det i høj grad disse forhold, som er 

årsag til, at der i Frankrig siden 1980’erne har kunnet udvikle sig en forestilling om ”la précarité de 

l’emploi”, altså en idé om, at lønmodtageren i nogle jobs – nemlig bl.a. de tidsbegrænsede – er mere 

udsat for og mindre sikret i tilfælde af ledighed end i andre. Som det er fremgået af kap. VIII.3, har 

lovgiver bidraget til denne situation.     

                                                
104 Ifølge de indledende bemærkninger til den administrative forskrift, som indførte ordningen, jf. Légifrance c.
105 Loven afskaffede samtidig ”le contrat ”nouvelles embauches””.
106 Oversættelsesforslag: Arbejdsgiverforanlediget aftale om ansættelsesforholdets ophør.
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X Komparativ analyse af arbejdsmarkedssystemerne i Danmark og Frankrig

Som led i besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål (2) sammenlignes i det følgende den 

danske og den franske arbejdsmarkedsmodel med udgangspunkt i de kontekstuelle helheder, som 

blev afdækket i kap. V og VIII, samt de kortlagte aspekter vedrørende samspil mellem fleksibilitet 

og sikkerhed, som blev skitseret i kap. VI, VII og IX. I kap. X.1 fremføres nogle overordnede 

betragtninger vedrørende systemernes indretning og funktionsmåde, hvorefter sammenligningen 

sætter fokus på arbejdsmarkedspolitikken (kap. X.2) henholdsvis sikkerhed og fleksibilitet (kap. 

X.3). I kap. X.4 behandles afslutningsvis spørgsmålet om den danske models værdi som inspira-

tionsgrundlag. Kontekstaspekter inddrages løbende, idet der refereres til den formelle konfiguration 

i figur 1.

X.1 Overordnede betragtninger

Det danske arbejdsmarkedssystem er i høj grad skabt og reproduceret af arbejdsmarkedets parter. 

Dels skyldes arbejdsløshedsforsikringens udformning i vid udstrækning fagbevægelsen, dels har 

parterne selv varetaget en stor del af reguleringen af forhold vedrørende ansættelsen ligesom de er 

blevet inddraget i udformningen og implementeringen af den arbejdsmarkedspolitiske lovgivning. 

Parternes dominans har betydet, at arbejdsmarkedssystemet har kunnet udvikle sig stort set 

uafhængigt af de til enhver tid siddende regeringers politiske prioriteringer. Statens overtagelse af 

merudgifterne ved stigende ledighed (kap. V.1.2.3) indebærer, at de to typer ydelser, som 

tilsammen udgør den økonomiske sikring ved ledighed, i vid udstrækning er udtryk for én og 

samme ”allokeringsmekanisme”107, nemlig omfordeling via skatter. Set i et større perspektiv 

indføjer ydelserne sig dermed i den universelle velfærdsmodel, som er baseret på netop denne form 

for omfordeling (Due & Madsen, 2007, pp. 230-231). Statens overtagelse af merudgifterne betyder 

endvidere, at dagpengereglerne og indsatsen i forhold til de forsikrede ledige har kunnet udformes 

uafhængigt af a-kassernes økonomi. 

Den franske arbejdsmarkedsmodel er i overvejende grad et resultat af lovgivers initiativer. Dette 

gælder i særdeleshed reguleringen af forhold vedrørende ansættelsen, hvor parterne traditionelt har 

stået svagt. Også på det beskæftigelsespolitiske område har lovgiver imidlertid været dominerende, 

                                                
107 D.v.s. samfundets måde at fordele sine ressourcer på. Kilde: Egen tilvirkning.
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om end til en vis grad ”[p]ar complémentarité, ou par exclusion”108, eftersom det blev arbejdsmar-

kedets parter, som kom til at stå bag arbejdsløshedsforsikringen og dermed i sidste ende udform-

ningen af arbejdsmarkedspolitikken i forhold til de forsikrede ledige. Parternes tilstedeværelse har 

tilføjet elementer af kontinuitet til et system, som ellers har været under indflydelse af de til enhver 

tid siddende regeringers – og senest også de departementale råds – politiske dagsorden, men også 

båret ved til modellens kompleksitet. Sameksistensen af to forskellige allokeringsmekanismer i 

forbindelse med økonomisk sikring ved ledighed – nemlig omfordeling via skatter for så vidt angår 

”l’ASS” og ”le RMI” og forsikringsprincippet for så vidt angår ”l’ARE” – gør ydelserne ”repræsen-

tative” for det overordnede ”système de protection sociale”, der netop (Barbier & Théret, 2003, pp. 

156 og 158) kendetegnes som ”[a] welfare mix” henholdsvis ”[a] hybrid […] between […] 

rationales”. Forsikringsprincippet betyder i sig selv, at ”l’Unedic’s” økonomiske råderum svinger 

med konjunkturforløbet og dermed ledighedssituationen. Dette har medført ”[un] fonctionnement 

pro-cyclique du régime d’assurance” (Cornilleau & Elbaum, 2009, p. 3), d.v.s. muliggjort udbredel-

sen af aktivlinjen omkring årtusindskiftet og legitimeret stramninger af ordningen i nedgangstider 

(kap. VIII.1.2.3.1 samt VIII.2). 

Konkrete udmøntninger af en række kontekstkategorier indgår – om end med forskellig vægtning i 

de to lande – i samspil med arbejdsmarkedssystemernes indretning og funktionsmåde: Fagbevægel-

sens – og i særdeleshed den tidlige fagbevægelses – ideologiske orientering samt eksistensen af en 

social kontrakt i form af Septemberforliget har haft stor betydning for lønmodtagerorganisationer-

nes indflydelse samt spillereglerne på arbejdsmarkedet og dermed for måden, hvorpå forhold ved-

rørende ansættelsen er blevet reguleret. Alliancer og politiske strategier og ideologier har sammen 

med referencer (principper, som havde vist deres duelighed i andre, lignende sammenhænge) været 

bestemmende for udformningen af arbejdsløshedsforsikringerne. Til gengæld synes bestemte 

konstellationer af socioøkonomiske variable – nemlig sådanne, som tegner billedet af samfundsøko-

nomier under forandring – at have været afgørende for tidspunktet for forsikringernes etablering, 

ligesom selve håndteringen af de forsikrede arbejdsløse i Frankrig har været underlagt ledigheds-

situationen. Forsikringsordningerne har på deres side medvirket til at definere parternes rolle – i 

Danmark først og fremmest via institutionaliseringen af dobbeltmedlemskabet og partsinddragelsen 

og i Frankrig ved i sidste ende at tildele parterne rollen som beskæftigelsespolitiske aktører, jf. 

                                                
108 Jf. citat pp. 51-52.
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ovenfor. Til udmøntningerne af de nævnte kontekstkategorier føjer sig dem, som indgår i samspil 

med arbejdsmarkedssystemernes øvrige dele, og som omtales herunder.

X.2 Arbejdsmarkedspolitikken

Også når man vender sig mod arbejdsmarkedspolitikken, er det forskellene, der springer i øjnene. 

Siden 1990’ernes start har begge lande således ført en aktiv beskæftigelsespolitik. Mens denne i 

hele perioden har været den bærende i Danmark, er den imidlertid i Frankrig blevet suppleret med 

en strategi orienteret mod udbuddet af arbejdskraft målt i timer. Også de principper, som har båret 

den aktive linje, har været forskellige. I Danmark blev en politik, som hovedsagelig var baseret på 

”welfare”, omkring årtusindskiftet – men uafhængigt af regeringsskiftet – omlagt i retning af 

”workfare”. Lovgrundlaget har gennem hele perioden været konsistent og arbejdsmarkedspolitikken 

derfor generel i den forstand, at såvel forsikrede ledige som arbejdsmarkedsparate ledige på 

kontanthjælp i det store og hele har været omfattet af den samme linje og de dertil knyttede instru-

menter. I Frankrig har den aktive beskæftigelsespolitik perioden igennem først og fremmest været 

baseret på ”økonomiske incitamenter” – altså generelle løntilskud til ”le travail peu qualifié”, støttet 

beskæftigelse i form af ”contrats aidés” samt tidsbestemte ”bonusordninger”. Andre aktive strate-

gier har først for alvor spillet en rolle fra 2001, hvor ”l’Unedic slog ind på sin ”nye” kurs. Over for 

de ledige har tilbuddene og det dertil hørende instrumentarium varieret ikke kun over tid, men også 

været afhængig af, hvilken ydelse de pågældende modtog. 

I øvrigt er det værd at bemærke, at mens det afgørende skift i den danske arbejdsmarkedspolitik –

herunder ”nyfortolkningen” af begrebet ”aktivering” og indførelsen af det normative princip om 

”noget for noget” – fandt sted i starten af 1990’erne, kan selve idéen om ”[une] activation des 

dépenses passives” føres tilbage til årene omkring opsplitningen af det franske dagpengesystem i 

midten af 1980’erne, jf. også kap. V.2 og VIII.2. Var Danmark således det første af de to lande til at 

anvende princippet på et generelt plan, var Frankrig i front, når det gjaldt om at ”opfinde” denne 

omlægning af beskæftigelsespolitikken. 

Konkrete udmøntninger af en række kontekstkategorier indgår i et nært samspil med arbejds-

markedspolitikken i Danmark henholdsvis ”les politiques publiques de l’emploi” i Frankrig: 

Metaforer har understøttet de diskursive skift, som har banet vejen for udviklingen, og dermed 
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bidraget til at legitimere de gennemførte ændringer. Værdier og normer har begrænset manøvre-

mulighederne, men inden for den danske arbejdsmarkedsmodel tilsyneladende også fungeret som 

katalysatorer for forandringerne, og politiske ideologier har spillet en rolle i forbindelse med 

omlægningerne af politikken i Frankrig. 

X.3 Fleksibilitet og sikkerhed

Mens forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i Danmark er kendetegnet ved en høj grad af 

numerisk fleksibilitet, har der i Frankrig været tale om en tendens til polarisering af forholdet for så 

vidt angår dette aspekt af fleksibiliteten. Over for den frie ansættelses- og afskedigelsesret og de 

lempelige regler vedrørende fratrædelsesgodtgørelse står lovbestemte mindstekrav, som generelt 

gør afskedigelsen af medarbejdere til en væsentlig større økonomisk byrde for den franske arbejds-

giver end for den danske. Problematikken skærpes i forbindelse med kollektive afskedigelser, hvor 

proceduren109 som følge af de formelle krav kan blive særlig omkostningstung i franske virksomhe-

der (DARES, 2002, p. 1; jf. også kap. VIII.1.1.2.2), og hvor arbejdsgiveren kan være fristet til at 

tilbyde ordninger, som er gunstigere end lovens eller overenskomstens krav – det være sig p.g.a. 

pres fra omverdenen eller for at undgå en prøvelse af procedurens overholdelse (Conseil d’orien-

tation pour l’emploi, 2007, p. 66).

Efter alt at dømme er polariseringstendenserne årsagen til, at Frankrig opnår en mere beskeden 

placering sammenlignet med Danmark i Haller Pedersen & Dinesen Riishøjs internationale sam-

menligning af den overordnede numeriske fleksibilitet (2007, pp. 54-55).

I Frankrig indgår forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i et nært samspil med de 

konkrete udmøntninger af en række socioøkonomiske variable, idet polariseringstendenserne er 

blevet understøttet af presset fra en økonomi i forandring. For Danmarks vedkommende spiller også 

en social kontrakt ind: Den numeriske fleksibilitet har været befordret af en økonomi domineret af 

små og mellemstore virksomheder, men kan i sidste ende føres tilbage til Septemberforliget.  

Trods udhulingen af indkomstsikkerheden herhjemme (kap. VII) peger flere indikatorer i retning af, 

at denne overordnet set er højere i Danmark end i Frankrig. Dels udgør andelen af ledige, som 

modtager en ydelse fra forsikringsordningen, 79% her i landet (Beskæftigelsesministeriet, 2009, p. 

5) mod 48% i Frankrig (Cornilleau & Elbaum, 2009, p. 4), dels er den maksimale dagpengeperiode 
                                                
109 Selvom kollektive afskedigelser er reguleret af Fællesskabets direktiver (kap. V.1.1.1), er der på dette område stadig 
store forskelle på de nationale regler (DARES, 2002, p. 1).   
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i Danmark udifferentieret og med sine 4 år væsentlig længere end de 36 måneder, som er det 

absolutte maksimum for modtagelse af ”l’ARE”. Selvom arbejdsløshedsforsikringen i gennemsnit 

kompenserer for godt 55% af indkomstnedgangen i begge lande (Børsting, 2007, p. 313, samt 

Cornilleau & Elbaum, 2009, p. 4), gør dækningen og tidsperspektivet m.a.o. den danske ordning 

overlegen. Hertil kommer, at kontanthjælpen i Danmark i modsætning til sin franske pendant ikke 

opererer med nogen aldersmæssig undergrænse110 og også hvad maksimalbeløb angår er betydeligt 

mere generøs end såvel ”l’ASS” som ”le RMI”. Set ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt bety-

der de påpegede forskelle, at ledighed i højere grad virker destabiliserende på konjunkturforløbet –

og dermed selvforstærkende – i Frankrig, hvor en forholdsvis mindre andel af efterspørgselstabet 

afbødes i kraft af den lavere indkomstsikkerhed (jf også kap. III.2 om konjunkturledighed). For så 

vidt angår beskæftigelsessikkerheden, hvor de franske resultater som nævnt (kap. IX) er mindre 

overbevisende også set i en international sammenhæng, må den formodes overordnet set trods alt at 

være blevet forbedret med de ændringer, som blev indført med ”la loi de programmation pour la 

cohésion sociale”, henholdsvis de tiltag, som efterfølgende er blevet lanceret inden for ”les 

politiques publiques de l’emploi”. Tilbage står imidlertid, at mens samspillet mellem fleksibilitet og 

sikkerhed for Danmarks vedkommende har givet anledning til betegnelsen ”flexicurity”, har det i 

Frankrig befordret forestillingen om ”la précarité de l’emploi”. 

X.4 Den danske models værdi som inspirationsgrundlag

I problemformuleringen blev der argumenteret for, at der inden for områderne arbejdsmarkeds-

politik og fleksibilitet/sikkerhed i de seneste år kunne være iværksat visse ”solutions novatrices”, 

som var inspireret af den danske model. Selvom de initiativer, som siden 2005 er blevet taget inden 

for ”les politiques publiques de l’emploi”, og som jf. det sagte må antages også at have forbedret 

beskæftigelsessikkerheden, på strategiplanet udviser flere lighedspunkter med den danske arbejds-

markedspolitik (”workfare”, ”opkvalificering”, regional orientering og fokus på forøgelse af det 

effektive arbejdskraftudbud respektive et forbedret ”match”), har det ikke været muligt at påvise 

nogen direkte forbindelse mellem den danske virkelighed og de franske løsninger – eller m.a.o. at 

finde holdepunkter for, at det danske arbejdsmarkedssystem skulle have fungeret som reference. 

Hermed være ikke sagt, at den danske model har været uden indflydelse på de franske forhold. 

Inspirationen kan være foregået ”ad omveje” i den forstand, at de ”éléments de réflexion”, som 

modellen tilbyder (jf. kap. I), meget vel kan have påvirket de borgerlig-liberale regeringers 

                                                
110 Bortset fra, at unge under 18 år anses for at være omfattet af forældrenes forsørgerpligt.
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tænkning inden for områderne arbejdsmarkedspolitik og fleksibilitet/sikkerhed. Modellen kan på 

denne måde indirekte have inspireret til eksempelvis formuleringen af strategier inden for ”les 

politiques publiques de l’emploi” eller præsident Sarkozys forestillinger om, at forhold vedrørende 

fleksibilitet og sikkerhed fortrinsvis bør reguleres af arbejdsmarkedets parter – jf. også Freyssinet 

(2007b, p. 13) samt kap. IX om aftalen vedrørende ”la modernisation du marché du travail”.

XI Arbejdsmarkedsmodellens bidrag til udviklingen i Danmark siden 1993/94

Gennemgangen af indlæggene i den franske debat (kap. IV) viste, at fire økonomiske indikatorer 

særlig hyppigt er blevet kædet sammen med det danske arbejdsmarkedssystem, nemlig ledigheden, 

beskæftigelsesfrekvensen, langtidsledigheden og den numeriske fleksibilitet i forholdet mellem 

arbejdsgivere og arbejdstagere. M.h.t. fleksibiliteten, hvor debattens påstand om dansk overlegen-

hed understøttes af Haller Pedersen & Dinesen Riishøjs tal (jf. kap. X.3), er det i kap. V.3. og V.5 

blevet kortlagt, hvorledes denne spiller sammen med andre elementer af den kontekstuelle helhed 

og først og fremmest forhold relateret til selve arbejdsmarkedsmodellen. Af hensyn til en afklaring 

af modellens selvstændige bidrag til udviklingen siden 1993/94, og dermed debattens grundlag (jf. 

problemformuleringens spørgsmål (3)), er det af interesse at få belyst, hvorvidt også faldet i ledig-

heden m.v. (jf. tabel 1-3, pp. 22-23) kan tilskrives arbejdsmarkedssystemet eller skyldes andre 

omstændigheder – eksempelvis det økonomiske opsving, som satte ind i Danmark omtrent samtidig 

med den første arbejdsmarkedsreform.

Flere forhold indikerer, at nedgangen i ledigheden siden 1993/34 i høj grad har været strukturelt 

betinget. Beregninger udført af Det Økonomiske Råd viser således et fald i den skønnede struktur-

arbejdsløshed fra ca. 9% til omkring 5%111 over den periode, som dækkes af tabel 1 (2007, p. 271). 

Det forhold, at reduktionen af ledigheden har været ledsaget af et betydeligt fald i andelen af ledige 

uden job i 12 måneder eller mere (tabel 2), peger i samme retning. Hertil kommer, at udviklingen i 

arbejdsløsheden ifølge gængs økonomisk teori (Blanchard, 2003, pp. 161-179) skulle have medført 

stigende inflation, hvis den alene havde været konjunkturelt betinget. 

Set i relation til den franske debats grundlag hører det med i billedet, at de ændringer i adfærd, 

institutionelle forhold og strukturer, der blev iværksat som led i omlægningerne af arbejdsmar-

kedspolitikken, ifølge Det Økonomiske Råd har ydet et selvstændigt bidrag til udviklingen i den 
                                                
111 Bemærk, at disse tal p.g.a. forskelle i opgørelsesmetode ikke kan sammenlignes med OECD’s skøn, jf. kap. V.2. og 
VIII.2.
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naturlige ledighed, som den fremgår af Rådets beregninger (op. cit., p. 282; jf. også kap. III.3 om 

den teoretiske sammenhæng mellem arbejdsmarkedspolitik og strukturledighed).

For så vidt angår beskæftigelsesfrekvensen (tabel 3) tyder analyserne på, at det høje danske niveau 

er bestemt af forhold, som er uden forbindelse med arbejdsmarkedssystemet. Ifølge Finansministe-

riet (1997, pp. 10 samt 15-16) er årsagen således en generelt høj erhvervsdeltagelse herhjemme og i 

særdeleshed den markante stigning i kvindernes arbejdsmarkedstilknytning, som satte ind i 1960’

erne. Denne forklaring understøttes af, at niveauforskellen mellem beskæftigelsesfrekvenserne i 

Danmark og Frankrig er stort set uændret fra 1993-2006, jf. tabellen.

XII Konklusion

Det foreliggende arbejde tager udgangspunkt i den debat om den danske arbejdsmarkedsmodel, som 

har udfoldet sig i Frankrig hen over indeværende årtis midte, og forstår sig selv som en form for 

meta-indlæg i samme. Arbejdet har overensstemmelse med i problemformuleringen (kap. I) været 

koncentreret om besvarelsen af tre spørgsmål: (1) Hvilke økonomiske indikatorer fokuseres der på i 

debatten, og hvorledes har disse udviklet sig i Danmark og Frankrig? (2) Hvad er det for en model, 

der har givet anledning til debatten, og hvorledes adskiller denne sig i sin indretning og funktions-

måde fra den tilsvarende franske? (3) I hvilket omfang kan udviklingen i Danmark siden 1993/94 

tilskrives arbejdsmarkedssystemet. 

Resultatet af arbejdet med problemformuleringens spørgsmål (1) og (3) er fremlagt i kap. IV og XI. 

Som det fremgår, er fire økonomiske indikatorer i debatten særlig hyppigt blevet kædet sammen 

med det danske arbejdsmarkedssystem, nemlig ledigheden, beskæftigelsesfrekvensen, langtids-

ledigheden og den numeriske fleksibilitet i forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Mens 

beskæftigelsesfrekvenserne udviser en parallel – og svagt stigende – tendens, er der for så vidt 

angår ledighedsindikatorerne tale om forskellige udviklinger i de to lande, nemlig – groft sagt –

betydelige fald i Danmark og få eller ingen forbedringer i Frankrig. For ledighedens og beskæfti-

gelsesfrekvensens vedkommende blev debatindlæggenes – mere sporadiske – oplysninger i øvrigt 

bekræftet af tidsserierne, hvorimod niveauforskellen mellem den danske og den franske langtidsle-

dighed viste sig at være blevet overvurderet i debatten. Såvel fleksibiliteten (for hvilken det ikke har 

været muligt at fremskaffe sammenlignelige tidsserier, men hvor debattens påstand om et højere 

dansk niveau blev bekræftet af en undersøgelse omtalt i forbindelse med den komparative analyse) 
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som det påviste fald i den hjemlige ledighed og langtidsledighed siden 1993/94 har kunnet forklares 

ved forhold relateret til selve arbejdsmarkedssystemet. Kun beskæftigelsesfrekvensen viste sig at 

være bestemt af andre faktorer. Alt i alt må debattens grundlag således siges at have været i orden i 

den forstand, at den danske models påståede meritter stort set har kunnet dokumenteres via det 

indhentede materiale. Noget andet er, at debatten, som påpeget i kap. VI, i vid udstrækning har 

overset de problemer vedrørende marginalisering, aktiveringseffekt og risiko for ”underinveste-

ring” i uddannelse, som også knytter sig til modellen.

I forbindelse med den komparative analyse af det danske og det franske arbejdsmarkedssystem (jf. 

problemformuleringens spørgsmål (2)) blev det i kap. X påvist, at modellerne er indrettet og 

fungerer meget forskelligt. På det overordnede plan gør forskellene sig gældende i spørgsmålet om, 

hvem der har skabt og genskaber systemerne. I Danmark tilfalder denne rolle især arbejdsmarke-

dets parter, hvorimod den i Frankrig først og fremmest er blevet lagt i hænderne på lovgiver – om 

end parterne, og senest også de departementale råd, har udfyldt en væsentlig funktion. ”Magt-

balancen” mellem aktørerne har i sin tur haft betydning for såvel kompleksiteten af modellerne som 

kontinuiteten i den udvikling, som arbejdsmarkedssystemerne – og i særdeleshed arbejdsmarkeds-

politikken – har undergået112. Ydelserne, der udgør den økonomiske kompensation ved ledighed, 

”reproducerer” i begge lande det overordnede velfærdssystems allokeringsmekanismer, hvilket har 

ført til forskellige frihedsgrader m.h.t. udformningen af reglerne for tildeling af forsikringsydelsen 

og indsatsen i forhold til de forsikrede generelt. 

I forbindelse med den komparative analyse blev der i kap. I argumenteret for at fokusere særligt på 

fleksibilitet, sikkerhed og beskæftigelsespolitik samt eventuelle ”solutions novatrices” inden for 

disse områder, som kunne være inspireret af den danske model. 

I forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken blev der på indholdssiden påvist væsentlige forskelle, 

som til dels afspejler differentieringen på aktørsiden (jf. ovenfor). Antallet af strategier, som har 

været iværksat siden 1993/94, er således forskelligt i de to lande, idet den aktive beskæftigelsespoli-

tik, som i hele perioden har været den bærende i Danmark, i Frankrig er blevet suppleret med en 

strategi orienteret mod udbuddet af arbejdskraft målt i timer. Hertil kommer, at mens den danske 

aktivlinje har været baseret på ”social integration” og siden ”social disciplinering”, har den franske 

                                                
112 Jf. for den franske models vedkommende også problemformuleringens citatat fra Minéfi, 2003, p. 1.
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aktivstrategi først og fremmest været båret af ”økonomiske incitamenter” – andre aktive principper 

er først for alvor kommet til at spille en rolle fra 2001. Hvor politikken i herhjemme har været 

generel, har indsatsen i forhold til de ledige i Frankrig været afhængig af, hvilken form for ind-

komstkompenserende ydelse de pågældende modtog. Mod periodens slutning spores dog en tendens 

til opblødning af dette ”faste” forhold. I øvrigt kan selve idéen om ”[une] activation des dépenses 

passives” føres tilbage til det franske dagpengesystem – den danske fortjeneste består således i at 

være den først til at anvendende princippet på et generelt plan.

Også m.h.t. (samspillet mellem) sikkerhed og fleksibilitet blev der påvist en række forskelle mellem 

de to lande. Forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere viste sig således i Danmark at være 

kendetegnet ved en høj grad af numerisk fleksibilitet. I Frankrig har der derimod – foruden en 

stigning i arbejdstidsfleksibiliteten i de senere år – været tale om en mere langsigtet tendens til 

polarisering af ansættelsesforholdene for så vidt angår den numeriske fleksibilitet. Et særligt 

problem opstår i forbindelse med kollektive afskedigelser, hvor proceduren kan blive særlig tung, 

og dermed omkostningskrævende, i franske virksomheder. Polariseringstendensen er formentlig 

årsagen til, at Danmark i en international undersøgelse af den overordnede numeriske fleksibilitet 

rangerer højere end Frankrig. Flere forhold peger i retning af, at også indkomst- og beskæftigelses-

sikkerheden generelt set er højere i Danmark. Set ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt betyder 

forskellen m.h.t. indkomstsikkerheden, at ledighed i højere grad virker destabiliserende på kon-

junkturforløbet – og dermed selvforstærkende – i Frankrig, hvor en forholdsvis mindre andel af 

efterspørgselstabet afbødes. For så vidt angår beskæftigelsessikkerheden må den formodes trods alt 

at være blevet forbedret med de ændringer, som siden 2005 er blevet lanceret inden for ”les 

politiques publiques de l’emploi”. Tilbage står imidlertid, at mens samspillet mellem fleksibilitets-

og sikkerhedselementerne for Danmarks vedkommende har været genstand for international 

opmærksomhed under betegnelsen ”flexicurity”, har det i Frankrig befordret forestillingen om ”la 

précarité de l’emploi”. Noget andet er så, som det argumenteres i kap. VII, at samspillet mellem 

fleksibilitet og sikkerhed i den danske arbejdsmarkedsmodel kan være mere subtilt end den gængse 

flexicurity-tankegang og –litteratur lader formode.

I øvrigt har det ikke været muligt at finde holdepunkter for, at det danske arbejdsmarkedssystem 

skulle have fungeret som reference for ”solutions novatrices” iværksat inden for den franske model. 

Inspirationen kan imidlertid være foregået ad omveje i den forstand, at de ”éléments de réflexion”, 
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som modellen tilbyder (jf. kap. I), meget vel kan have påvirket de borgerlig-liberale regeringers 

tænkning inden for områderne arbejdsmarkedspolitik og fleksibilitet/sikkerhed.

Alt i alt tegner der sig imidlertid et billede af to modeller, som ikke umiddelbart minder om hinan-

den, og som hver på deres måde – og med forskellig vægtning i de to lande – indgår i ”forankrende” 

samspil med de konkrete udmøntninger af kontekstkategorierne. Som det turde være fremgået af 

afhandlingen, er disse samspil helt afgørende for forståelsen af de påviste forskelle m.h.t. modeller-

nes indretning og funktionsmåde. Set i et fremtidsperspektiv er de tillige bestemmende for, hvilke 

løsninger, der kan fungere inden for de respektive arbejdsmarkedssystemer, og hvilke, der ikke kan. 

- o -
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Bilag 3: Hantrais’ “tjekliste”

The following interdisciplinary checklist, though not comprehensive, indicates
the most frequently examined contexts in cross-national comparative
studies and over time:
• Political institutions-ideology, political systems, political parties,
representation and power, pressure and interest groups, policy networks.
• Administrative structures - machinery of central, regional, local
government, taxation, social security, labour administration, public,
private organizations.
• Economic systems-financial institutions, economic sectors, firms,
labour markets, trade, fiscal and employment policy, trade unions,
globalization.
• The legal framework-national and supranational legislation, social
security and labour law, implementation and good practice.
• Social institutions and structures-family, household, kinship,
education and training (qualifications, skills), social stratification.
• Social protection systems-funding and benefit structures (housing,
health, unemployment, old age, family, social assistance), social services,
welfare delivery.
• The cultural environment-values, beliefs, elite structures, media,
religion, leisure.
• The physical environment-ecology, pollution, climate,
• Information technology-industry, communications, employment,
location.
• Socio-demographic variahles - gender, ethnicity, age, generation,
socio-occupational groups.

Kilde: Hantrais (1999, p. 101-102), jf. litteraturlisten.
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Bilag 7: Metodebilag til Eurostat-data (kap. IV)

A. Comparability of results between countries

Perfect comparability among countries is difficult to achieve, even were it to be by means of a 
single direct survey, i.e. a survey carried out at the same time, using the same questionnaire and a 
single method of recording. Nevertheless, the degree of comparability of the EU Labour Force 
Survey results is considerably higher than that of any other existing set of statistics on employment 
or unemployment available for Member States. This is due to:

(a) the recording of the same set of characteristics in each country;

(b) a close correspondence between the EU list of questions and the national questionnaires;

(c) the use of the same definitions for all countries;

(d) the use of common classifications (e.g. NACE for economic activity);

(e) the data being centrally processed by Eurostat.

The EU Labour Force Survey, although subject to the constraints of the EU's statistical 
requirements, is a joint effort by Member States to coordinate their national employment surveys, 
which must serve their own national requirements. Therefore, in spite of the close coordination 
between the national statistical institutes and Eurostat, there inevitably remain some differences in 
the survey from country to country. This is especially the case for:

 Population coverage (restricted to age: 16-74 in IS; 15-74 in NO*; 15 and over in PL, CH, 
before 1998 in EE, before 2002 in LT and before 2001 in BG; 15-74 in SE (1995)),

 Labour status coverage (restricted to age: 16 and over in ES and UK; 16-74 in IS and SE (1995 -
2000); 15-74 in DK, EE, LV, HU, FI, NO* and SE (from 2001 onwards). In 1999, the division 
between unemployment and inactivity was not possible for Cyprus),

Kilde: http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/f_lfs_comparability.htm

B. Concepts, definitions and classifications

STATISTICAL CONCEPT

All the definitions apply to persons aged 15 years and over, living in private households. The 
concepts and definitions used in the survey follow the guidelines of the International Labour 
Organisation. Persons carrying out obligatory military service are not included.

DEFINITION OF INDICATORS

Employed persons are persons aged 15 and over who during the reference week performed work, 
even for just one hour per week, for pay, profit or family gain or were not at work but had a job or 

        fortsættes…
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business from which they were temporarily absent because of, e.g., illness, holidays, industrial 
dispute and education or training. 

Unemployed persons are persons aged 15-74 who were without work during the reference week, 
were currently available for work and were either actively seeking work in the past four weeks or 
had already found a job to start within the next three months.

The economically active population (labour force) comprises employed and unemployed persons

Duration of unemployment is the duration of the search for employment or the length of the 
period since leaving least job, whichever period is shorter.

Long-term unemployed persons are persons who have been unemployed for one year or more.

Employment/activity rates represent employed/active persons as a percentage of same age total 
population. 

Unemployment rates represent unemployed persons as a percentage of the active population

REFERENCE PERIOD

The EU-LFS measures the labour status and other characteristics during one reference week in each 
quarter of the calendar year […]. From 2003, the sample units are distributed uniformly over the 
quarter so that the quarterly estimates are equivalent to an average week in the quarter […]. The 
reference week starts on Monday and concludes on Sunday. The first week of the year/quarter is 
the week including the first Thursday of the year/quarter. Each quarter has 13 weeks. The first week 
in 2003 started on Monday 30 December 2002.

DATA SOURCES USED

The source of the data is the European Union Labour Force Survey (EU LFS). […]

- the LFS detailed annual survey results consist of the spring (quarter 2) results up to 2005 and 
annual average of quarterly results since 2005 onwards. Even though it would be possible to 
calculate the annual average for some countries for earlier years, for the sake of the transparency 
and comparability, a uniform 'cut-off' year 2005 was chosen for all the countries.

TYPE OF SURVEY

It is a rotating random sample survey of persons in private households.

TECHNIQUES OF DATA COLLECTION

The data is acquired by interviewing the sampled individuals directly.

Kilde: LFS series – detailed quarterly and annual survey results; LFS special topics; Eurostat 
Metadata in SDDS format: Summary Methodology. Internetadresse: Se litteraturlisten under 
Eurostat. Klik på ikonet t.h. for “LFS series – Detailed annual survey results”.
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