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Abstract 

 
This project provides a preliminary study of an actual foucauldian historical problematization 
analysis of ‘the danish model’. The project´s aim is threefold: 1) study how the 
problematization of ‘the danish model’ has changed and evolved since 2008, 2) to trace the 
semantic displacements of ‘the danish model’ within the problematizations, and 3) investigate 
which social experience could have provided the foundation for the problematizations 
investigated. The project finds that three problematizations of ‘the danish model’ has 
dominated since 2008; 1) the inability to successfully regulate the labour market associated 
with the public sector, 2) the diminishing trust in flexicurity, and 3) the lacking success in 
terms of handling globalization, i.e. the common EU labour market. The three domains of 
problematization also marks the three main semantic displacements found: 1) from perfect 
mix of liberal market thinking and nordic welfare state applying to both the public- and 
private sector labour market to malfunctioning patronage – especially in regards to the labour 
market associated with the public sector,  2) from a focus on competitiveness to transfer 
payments, i.e. a shift in the assessment of criteria for which flexicurity is being evaluated, and 
3) from being perceived as the solution to the problem of globalization to being perceived as 
an integral part of the problem. Finally, it is suggested that it is the ambivalent social 
experience of the crisis of neoliberal ideas and the continuous impact of the very same ideas 
on the institutions of the welfare state that paved way for the problematizations.  
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Forord 

Det var på alle måder problematisk, da jeg for snart lang tid siden valgte at ville lave et 
problematiseringsanalytisk projekt, uden at ane det fjerneste om problematisering eller 
Foucault. Heldigvis, fik Tobias Brask samme ’gode’ ide på præcis samme tidspunkt. Vores 
diskussioner på MPP´s gange og Frederiksberg Haves stier har været en særdeles væsentlig 
faktor for projektets tilblivelse. 
En helt særlig tak skal også lyde til MPP´s helt egen ’big Other’ Marius Gudmand-Højer og 
min meget kyndige (og overbærende) vejleder Thomas Presskorn-Thygesen. Den 
inspirationen, viden, overblik og ris og ros, begge har stillet til rådighed har været uvurderlig. 
Uden den hjælp var projektet ikke blevet til noget.  
Endelig fortjener Frederikke den største tak af alle – både for alt det hun gør og ikke gør.  
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Kapitel 1: Indledning 

§1. Arbejdsmarkedet §2. Problematiseringsanalyse & Problemformulering 

§1. Arbejdsmarkedet 

En af de væsentligste problemstillinger for vores samtid er arbejdsmarkedet. Nærmest mere 

end noget andet synes antallet af beskæftigede at være afgørende for velfærden. Det er derfor 

et prekært emne, hvorledes arbejdsmarkedet organiseres bedst muligt, således at der er så få 

på overførselsindkomst som muligt, så jobsammensætningen er så optimal som muligt, så 

færrest muligt bliver syge af stress, samt at lønudviklingen ikke er kraftigere end i de 

omkringliggende lande. Ligeledes er det vigtigt at styre udgifterne til de offentlige ansatte. 

Og listen kunne blive ved med bekymringer over arbejdsmarkedets problemstillinger. 

Heldigvis synes de fleste af disse problemer historisk set at være blevet løst med den særligt 

danske vidunder-opfindelse, ‘den danske model’ . 

 

Modellen blev populært sagt født med Septemberforliget i 1899, hvor Dansk 

Arbejdsgiverforening og De Samvirkende Fagforbund (nu LO) efter en langvarig og stor 

lockout, blev enige om at anerkende hinanden som forhandlingsberettigede modparter. 

Forliget var nødvendigt, da der i Danmark, modsat de fleste andre europæiske lande, ikke var 

vedtaget lovgivning, der kunne regulere løn- og arbejdsvilkår. Skønt det politiske system ikke 

var en del af processen, blev det dog hurtigt accepteret, at parterne havde suverænitet til at 

fastlægge løn- og arbejdsvilkår. Det er grundlæggende stadig denne model, der henvises til, 

når der henvises til ’den danske model’.  

 

Dermed ikke sagt, at modellen ikke har ændret afgørende karakter siden da. To afgørende 

udviklinger må nævnes. Året 1963 markerer et skelsættende år for ‘den danske model’ . Her 

stod det for første gang klart, at overenskomsterne mellem arbejdsmarkedets parter måtte ske 

under hensyn til den samlede samfundsøkonomi, hvorfor forhandlingerne udviklede sig til 

trepartsforhandlinger. Det var den generelle samfundsudvikling i perioden fra 

Septemberforliget til 1963, der udgjorde grunden til det nye samfundsøkonomiske hensyn. 

Danmark var gået fra primært at være landbrugs- til industri- og serviceland. Ligesom den 

statslige styring af samfunds- økonomien var taget kraftigt til som direkte konsekvens af den 

offentlige sektors vækst. Og endelig var der ikke længere samme tiltro til laissez faire politik. 
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Svaret blev den såkaldte ’Helhedsløsning’, der gjorde det klart, at ‘den danske model’  og 

samfundsøkonomien nu var vævet ind i hinanden. Bl.a. fordi lønudviklingen hos den hastigt 

voksende skare af offentligt ansatte havde en direkte indvirkning på samfundsøkonomien, 

ligesom det generelle beskæftigelsesniveau havde det. Den anden skelsættende udvikling sker 

i 1987, hvor parterne bliver enige om ’Fælleserklæringen’, hvor parterne blev enige om, at de 

ikke længere ville kræve lønstigninger, der var højere end de omkringliggende lande, og 

dermed konsoliderede anerkendelsen af det samfundsøkonomiske hensyn. Som det fremgår 

er ‘den danske model’  således ikke et nyt prekært fænomen, så langt fra kan man næsten 

fristes til at sige, men hvad der derimod står klart, er, at det ikke har været et lige prekært 

igennem tiden, endsige prekært på samme måde til alle tider. Det er netop dette faktum, som 

nærværende projekt ønsker at undersøge nærmere. 

§2. Problematiseringsanalyse & Problemformulering 

‘den danske model’  er således ikke et nyt problem for hverken den politiske eller 

akademiske verden. Følgeligt skorter det ikke med hverken akademiske analyser eller 

praktiske politiske initiativer, som har til hensigt at håndtere arbejdsmarkeds-problematikken 

– hverken i nutiden eller historisk. Men som det fremhæves af Christian Borch glemmes det 

ofte i disse praktisk orienterede politiske initiativer, der har til formål at løse et givent 

problem, at problemet eller løsningerne ikke er naturgivne, som de ellers umiddelbart kan 

fremstå som. Politiske løsninger er for så vidt konkrete øjebliksbilleder med konkrete 

konsekvenser på en given tids historisk betingede rationalitet.1 

 

Idet det netop er en historisk betinget rationalitet, må det anføres, at det er nødvendigt med et 

historisk perspektiv for at forstå, hvorfor netop dette løsningsforslag på netop dette problem 

er foretrukket fremfor et andet eller som det eneste i det hele taget. For som Foucault har 

anført, stilles forskellige problemer til forskellige tider, ligesom det samme problem kan 

forekomme problematisk på forskellige måder til forskellige tider. Det historiske perspektiv 

er således et forsøg på retrospektivt at udrede, hvilken situation vi nu befinder os i, og hvorfor 

vi er bundet af det, når det nu kunne have været anderledes; kort sagt et spørgsmål om 

kontingens. Omvendt kan det fremadrettet virke som et forsøg på at udrede, under hensyn til 

den historiske betingethed, hvorfor vi forpligter os på et givent problem og hvad det er, som 

                                                
1 C. Borch 2015: Foucault, Crime and Power, (Routledge), s. 1 
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vi hermed forpligter os på. Det kan således også, ifølge Gudmand-Høyer, anskues efter 

kantiansk forbillede som et positivt forsøg på at formulere, hvad vi kan håbe på i fremtiden.2 

 

Som det hermed er antydet, vil nærværende projekt analysere ‘den danske model’  med afsæt 

i Michel Foucault. Mere specifikt efter den analyseform, som Foucault, i en række skrifter og 

forelæsninger i 80´erne, skitserede under samlebetegnelsen problematiseringsanalyse. Idet 

Foucault aldrig gjorde denne metode genstand for en fuldstændig eller selvstændig 

fremstilling, gør nærværende projekt brug af Gudmand-Høyers rekonstruktion af 

analyseformen, der markerer den mest fuldstændige rekonstruktion af 

problematiseringsanalysen til dato. Dog vil Christian Borchs arbejde også i mindre grad blive 

inddraget, ligesom fremstillingen af problematiserings- analysen også til en vis grad vil bero 

på eksegese over Foucaults egne skrifter.  

 

Kort sagt spørger den historiske problematiseringsanalyse: Såfremt dette fænomen anskues 

som et helt eller et delvist svar på et problem, hvilket problem er der i så fald tale om? Mere 

præcist er den altså en analyseform, der hypotetisk anskuer en given historisk betinget 

erfaring eller fænomen som en respons på et, ikke nødvendigvis åbenlyst, problem. Og som 

derpå spørger om, hvilket problem der i så fald kunne være tale om. Når nærværende opgave 

undersøger det danske arbejdsmarked, gøres dette således ikke under antagelse af, at ‘den 

danske model’  er et nyt prekært fænomen. Det er derimod en antagelse om, at ‘den danske 

model’ , under hensyn til en given erfaringsdannelse, forekommer at være blevet til et 

prekært problem på en ny måde. Problemformuleringen bliver da: 

 

 

 

 

                                                
2 M. Gudmand-Høyer 2015: Den historiske problematiseringsanalyse, erfaringsanalyse, 
forpligtigelsesanalyse og forhåbningsanalyse, (Copenhagen Business School), Working paper 

Hvorledes er den danske model blevet problematiseret (i dansk teoretisk kontekst) i 

årene efter finanskrisen? Hvilke væsentlige semantiske forskydninger (hvis nogen) 

har fundet sted? Hvilken erfaring kan tænkes at have gjort disse problematiseringer 

mulig? 
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Kapitel 2: Metode  

§1. Meta–hodos §2. Foucault, samtidsdiagnostitik og den historiske 

problematiseringsanalyse §3. Den empiriske afgrænsning §4. Skema 

§1. Meta–hodos  

Følgende metodeafsnit falder i to dele. Første del (§1) følger den originale græske betydning 

af metode meta–hodos (µετά, meta, ’efter’ + ὁδός, hodos, ‘vej’ eller ’sti’) hvor denne 

etymologiske forståelse af metoden populært sagt implicerer vejen ad hvilken vi går, hvilket 

vil sige projektets konkrete struktur og sigte. Helt konkret vil dette sige en gennemgang af 

projektets enkelte dele fra indledning til konklusion. Der skal dog i forlængelse af dette også 

præsenteres den anvendte metodologi, det vil sige dét, der gjorde ‘vejen’ mulig. Som 

Presskorn-Thygesen præcist beskriver metodologiens beskaffenhed: 

[...] the methodology must take the form of adding to the concrete exposition of the 
argument and structure of the dissertation by describing the unifying methodological 
presuppositions that guide the dissertation in its investigation [...], so as to ensure a 
coherent understanding of its aims, structure and arguments.3 

Følgeligt beskæftiger nærværende kapitels §2 sig først og fremmest med projektets 

forudsætninger for den konkrete historiske behandling af ‘den danske model’ . I anden 

omgang beskæftiger kapitlets §2 sig med de mere overordnede forudsætninger for 

anvendelsen af Foucault som samtidsdiagnostiker og (neo)kantianer. Og endelig klarlægges 

de metodiske implikationer ved anvendelsen af problematiserings- analysen. Kapitlets §3 

konkretiserer disse mere overordnede metodologiske betragtninger og belyser den empiriske 

afgrænsning af feltet. På kapitlets sidste side §4 præsenteres en oversigtstabel (Tabel 1) over 

projektets struktur og komponenter. 

 

Kapitel 3: Teori  

Tredje kapitel udgør projektets teoriafsnit. Formålet er at skitsere den i projektet anvendte 

analyseform, problematiseringsanalysen, der i stigende grad blev refereret til af Foucault i 

hans sidste år. Analyseformen blev aldrig gjort til genstand for en selvstændig fremstilling af 

Foucault, men blev derimod introduceret og delvist udredt gennem en række mindre tekster 

og interviews. Nærværende kortfattede fremstilling tager i nogen grad udgangspunkt i disse 

                                                
3 T. Presskorn-Thygesen 2016: Forthcoming, (Frederiksberg: Doctoral School of Organization and 
Management Studies), s.31 
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tekster, men er overvejende baseret på Gudmand-Høyers forsøg på en fuldstændig 

rekonstruktion. Indledningsvist bliver begrebet ‘tankens historie’ introduceret, da dette 

indtager en central plads i forståelsen af problematiseringsanalysen, samt Foucaults generelle 

ærinde.4 Dernæst redegøres der for den særegne forståelse af problematiserings-begrebet, der 

gør sig gældende for analysen. I forlængelse af denne redegørelse følger en udredning af den 

specifikke problem/respons konfiguration, der gør sig gældende for selve problematiserings- 

processen. Et tredje centralt komponent berøres i kapitlets §4, hvor det skitseres, hvorledes 

sociale erfaringer udgør det naturlige startsted for problematiserings- analysen. 

Afslutningsvist præsenteres, hvorledes forholdet til virkeligheden tænkes at gøre sig 

gældende i nærværende projekt. 

 

Kapitel 4: Arbejdsmarked, deregulering og reformer 

Projektets fjerde kapitel udgør første indledende øvelser i bestræbelserne på at etablere en 

ansats til en egentlig problematiseringsanalyse af arbejdsmarkeds- litteraturen vedrørende 

‘den danske model’  i årene efter finanskrisen. Kapitlet skitserer indledningsvist, hvorledes 

‘den danske model’  er blevet problematiseret i årene op til finanskrisen som et meget 

entydigt positivt fænomen. Dernæst følger en skitse af en bestemt erfaring, der i stigende grad 

synes at gøre sig gældende i forhold til problematiseringen af arbejdsmarkedet, dvs. 

erfaringen af dereguleringen af markeder, hvilket vil blive behandlet som de neoliberale 

dereguleringsinitiativer. Den skitserede erfaring er en erfaring af, hvorledes neoliberale 

initiativer gradvist har sat sig igennem i forhold til velfærdsstatens organisering, men nok så 

vigtigt, i kølvandet på finanskrisen i stigende grad på den ene side erfares som problematiske 

og kriseramte, og på den anden side søges løst, dog stadig præget af de samme neoliberale 

grundantagelser. Der er med andre ord en stærk trang til at reformere, hvilket på baggrund af 

de neoliberale grundantagelser de facto kommer til at virke præserverende. Skitsen baseres på 

Ove Kaj Pedersens Konkurrencestaten (2011). 

 

Kapitel 5: Ansatser til en problematiseringsanalyse af ‘den danske model’  

Femte kapitel fremstiller tre ansatser, der hver især skitserer, hvorledes ‘den danske model’  

(dvs. både trepartsforhandlingerne og flexicurity) er blevet problematiseret i tiden efter 

finanskrisen under hensyn til den beskrevne erfaring, hvilket vil sige et ambivalent forhold til 

                                                
4 Dette vil sige som samtidsdiagnostitik. Samtidsdiagnostitikken vil blive præsenteret i nærværende kapitel 
nedenfor. 
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‘den danske model’  og organiseringen af det danske arbejdsmarked, hvor det ønskes 

reformeret og bevaret, og bliver det overvejende i overensstemmelse med neoliberale 

grundantagelser. De tre ansatser omhandler henholdsvis: det offentlige arbejdsmarked, 

flexicurity og EU. Mens de tre valgte problematiseringer af ‘den danske model’  på ingen 

måde kan påstås at være de eneste, der gør sig gældende, forekommer mængden og 

vedholdenheden af problematiseringerne at indikere, at netop disse tre punkter er særligt 

forpligtende for vores samtid, hvilket skal ses i lyset af den skitserede erfaring.  

 

Første ansats vedrører som nævnt det offentlige arbejdsmarked. Det skitseres her, primært 

med afsæt i Jacobsen og Pedersens Kampen om den danske model (2010), hvorledes ‘den 

danske model’  i stigende grad problematiseres som uegnet til succesfuldt at virke på det 

offentlige arbejdsmarked. Dernæst følger kortere introduktioner til lignende 

problematiseringer hos Ibsen og Stamhus´ Arbejdsmarkedsøkonomi (2016) og Jørgensens 

Arbejdsmarkedsregulering (2014). Anden ansats kredser om problematiseringen af 

reformeringen/regulering af flexicurity som et tegn på modellens manglende evne til at 

selvregulere, som den er blevet præsenteret i Bredgaards Dansk Flexicurity (2015). Modellen 

blev anset som et positivt dereguleringsinitiativ, der muliggjorde udtalt fleksibilitet på 

arbejdsmarkedet, og samtidig sørgede for at ingen faldt ud af markedet. Men anses nu som en 

hæmsko i forsøget på at udbygge arbejdsudbuddet, fordi alt for mange ‘parkeres’ på offentlig 

forsørgelse. Tredje ansats skitserer, hvorledes der er sket et skifte i problematiseringen af 

‘den danske model’  i forhold til globalisering. Det skitseres, gennem Marcussens Den 

danske model og globaliseringen (2010), hvorledes ‘den danske model’  før finanskrisen blev 

fremhævet og omfavnet af EU som den ideelle model til at håndtere integrationen af EU-

lande og arbejdskraftens frie bevægelighed succesfuldt. Dernæst, med afsæt i Ibsen og 

Stamhus Arbejdsmarkedsøkonomi (2016), hvorledes modellen efterfølgende dels er 

forsvundet ud af EU's fokus, og dels problematiseres i forhold til dens manglende evne til at 

håndtere globaliseringens udfordringer.  

 

Kapitel 6: Diskussion  

Diskussionen centrerer sig om to nært forbundne tematikker og problematikker, der blev 

synlige gennem kapitel 5 og 6, (a) vurderingen af den danske model og (b) konsekvenserne 

for arbejdsmarkedets organisering på baggrund af reformer og reguleringer. Samtidig 

vender diskussionen på et overordnet plan, især §3 vedrørende den fremtidige organisering af 
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arbejdsmarkedet, tilbage til de indledende overvejelser vedrørende grænseholdning, 

samtidsdiagnose og kritik. Indledningsvist diskuteres det, hvorvidt det er fordelagtigt at lade 

reformer og reguleringer udgøre målestokken for ‘den danske model’ s succes. Derefter 

diskuteres muligheden for en kritik af de mange reformer og reguleringer af modellen. Idet 

modellen stadig opfattes relativt entydigt som et ’plus-ord’, viser det sig svært at kritisere 

reformer og reguleringer, såfremt disse påstås at være nødvendige eller gavnlige for 

modellen, ikke ulig ’nødvendighedens politik’. Modellen kan således på afgørende områder 

ændres så kraftigt, at det kan betvivles, om den retmæssigt bør defineres som ‘den danske 

model’ , under påskud af bevarelse eller optimering. Dernæst diskuteres de ændringer, 

utilsigtede eller ej, som dette har for organiseringen af arbejdsmarkedet. For slutteligt at 

kunne stille det åbne spørgsmål, om man gør rette i at ville fastholde ‘den danske model’  på 

alle områder af det danske arbejdsmarked for enhver pris.  

§2. Foucault, samtidsdiagnose og den historiske problematiseringsanalyse 
 

Now I think that what Kant – and it seems to me that we can see this very clearly in 
this text on the Aufklärung – a new way of posing the question of modernity appears 
or surfaces, which is no longer in a longitudinal relationship to the ancients, but… in 
a vertical relationship to its own present reality.5 

 

Givet Foucaults status som ekstremt populær og inden for visse fagområder nærmest 

uomgængelig teoretiker er der selvsagt mange indgange til hans værk. Nærværende projekt 

vil, som citatet ovenfor indikerer, opfatte Foucault som kantianer i en række vigtige 

henseender og i særdeleshed som en tænker optaget af moderne filosofi med et 

samtidsdiagnostisk ærinde for øje. Den specifikt moderne filosofi, som Kant er den første til 

at repræsentere, er for Foucault slet og ret kendetegnet ved dets evne til at undersøge dets 

samtid og dermed stille en samtidsdiagnose. Foucaults ‘kantianske vending’ – som Raffnsøe 

et al. døber den – opstår i slutningen af 70´erne og starten af 80´erne og den markerer et brud 

med Nietzsche som den primære inspirationskilde og i forlængelse heraf en bestemmelse af 

filosofiens rolle som radikalt oplysningsprojekt, eller hvad der også kunne kaldes 

samtidsdiagnose.6 

                                                
5 M. Foucault 2010: The Government of Self and Others – Lectures at the Collége de France 1982-83 
(London: Palgrave), s. 13-14 
6 S. Raffnsøe, M. Gudmand-Høyer, M. Thaning 2009: Foucault (Frederiksberg: Samfundslitteratur), s. 337 – 
Den ‘kantianske vending’ består, for Foucault, ikke i en anvendelse af Kants fremgangsmåde fra de tre berømte 
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For en samtidsdiagnostik er der visse begivenheder, der fremtræder som særligt prægnante og 

skelsættende. Omdrejningspunktet for rækken af Kants ‘mindre’ tekster er Oplysningen, og 

Den Franske Revolution er for Kant en begivenhed, der netop besidder en sådan skelsættende 

prægnans. Men når der henvises til Den Franske Revolution, henvises der ikke til den 

konkrete begivenhed som en skelsættende faktor. I stedet når der henvises til den franske 

revolution, som begivenhed der installerer en forskel, henvises der af Kant til revolutionens 

modtagelse rundt om i Europa. Revolutionen har kort sagt kun interesse som empirisk 

fænomen i kraft af, at den kan tolkes som et tegn på noget afgørende.7 For nærværende 

opgave udgør finanskrisen i 2008 en sådan begivenhed. Det er dermed ikke den konkrete 

begivenhed, der for nærværende opgave er interessant, men derimod som en forskelsgørende 

begivenhed for de teoretiske overvejelser vedrørende ‘den danske model’ . 

 

Dette bevirker, at dét, der kan forekomme som delvise beskrivelser, fordrejninger og 

overdrivelser, i Foucaults egen historieskrivning netop bevidst antager en sådan form, fordi 

formålet er at fremskrive bestemte tendenser i (fortidige) begivenheder. Formålet er ikke et 

universalhistorisk overblik, men derimod ‘historisk fiktion’. Anliggendet er ‘mellemværendet 

mellem historien og den samtidige realitet. Det drejer sig ikke om at fastslå bestemte 

historiske sandheder, men om at udfolde den sandhed, som de historiske begivenheder har i 

vores samtid.’ For nærværende opgave vil dette sige, at formålet ikke er at skabe et 

                                                                                                                                                  
‘Kritikker’. I stedet er det, ifølge Raffnsøe et al., en lang række ‘mindre’ tekster, ofte lejlighedsskrifter, der 
fremhæves af Foucault, i forhold til Kants måde at forholde sig til og stille spørgsmål på. Det er dermed ikke 
den ahistoriske opstilling af rammer for tænkning mm., der interesserer Foucault. Det er derimod tematiseringen 
af historien som et særligt nu – dvs. historien som et specifikt udtryk for en særlig tendens. Spørgsmålene der 
rejses af Kant, og tages op af Foucault er således: Hvad er det for et fænomen der gør sig gældende nu? Hvad 
indebærer det? Hvad kan jeg med spørgsmålet sige om fænomenet og nutiden? Det er med Raffnsøe et al.´s 
formulering en anskuelse af samtiden som en filosofisk begivenhed. Formålet med dette kantianske projekt er 
ikke at kunne udsige hvilken fremtid der gør sig gældende. Derimod er dét, der undersøges af hele den 
filosofiske ‘tradition’ efter Kant, at undersøge hvad der præcist er hændt, siden et fænomen dukker op og gør sig 
gældende, og er centralt for virkeligheden. At der er tale om en ‘tradition’, skyldes ifølge Raffnsøe et al., at det 
eneste der binder denne ‘tradition’ sammen netop kun er dette tilbagevendende spørgsmål. Moderne filosofi som 
sådan, skulle således være kendetegnet ved mislykkede forsøg på at besvare Kants spørgsmål – dvs. som et 
uafsluttet projekt der konstant genåbner spørgsmålet. Selve samtidsdiagnosen, forsøges forklaret af Raffnsøe et 
al. med en pile metafor. Diagnosen antager en såkaldt ‘pilelignende’ relation mellem samtiden og diagnosen. 
Samtiden er et levende mål, som diagnostikeren må forsøge at følge ‘og dermed foregribe dets iboende 
moment.’ Samtiden, som pil, er affyret og må samles op, hvor den er landet, og sendes videre. ‘Diagnosen kan 
dermed heller ikke lade sig nøje med at beskæftige sig med samtiden som et givent fænomen. Den må 
beskæftige sig med nutiden med henblik på at foregribe hvor den er i færd med at bryde op fra, og peger ud over 
sig selv mod en førfremtid.’  
7 Ligeledes bliver det væsentlige plan for Foucault, ikke det aktuelle plan – dvs. det der rent faktisk finder sted. 
Det relevante plan for samtidsdiagnosen er derimod et plan der virker på tværs af aktuelle begivenheder, idet det 
skaber nye tilbøjeligheder og dispositioner, som Raffnsøe et al. formulerer det.  
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fuldstændigt overblik over historiske sandheder vedrørende problematiseringen af ‘den 

danske model’ . Dels på grund af den praktiske overvejelse vedrørende analysens udformning 

som ansats, men primært fordi formålet netop er at skitsere, hvilken sandhed begivenhederne 

har for vores samtid fremfor blot at fastslå dem. 

 

Det er på denne baggrund, samt Kants tanker vedrørende grænseholdning, man bør forstå den 

kritik, som Foucault ønsker at bedrive. Kant arbejder ifølge Foucault med ’une attitude 

limite’, hvilket kan oversættes til grænseholdning eller dragning. Det er i vores egenskab af at 

kunne etablere og reflektere over grænser, at vi som subjekter kan udvise kritisk dømmekraft. 

Det drejer sig for Kant så at sige om at kunne trække grænser mellem gyldighedsområder. 

Grænsedragningen for Foucault består i at udpege den grænse, vi befinder os på kanten af, og 

ikke som for Kant at etablere de grænser, vi må give afkald på at overskride: 

En sådan afsøgning af grænserne tager hos Foucault form af ‘en historisk 
undersøgelse af de grænser der har ført os til at konstituere os selv og identificere os 
selv som subjekter for det vi gør tænker og siger.’ Der er hermed ikke tale om en 
faghistorisk undersøgelse af hvad der faktisk er blevet tilfældet, men om en 
filosofisk–historisk undersøgelse af de betingelser der for tiden tilskikkes os og som 
lever på kanten af, for at vi kan tage disse op og forholde os til dem.8  

I lyset af det ovenstående er formålet med nærværende projekt at undersøge betingelserne for 

‘den danske model’, sådan som de for tiden tilskikkes os, for at gøre det muligt at forholde os 

til dem. Denne kritiske attitude skal således munde ud i en konkret analyse af disse grænser, 

der måske kan overskrides, dog med visheden om, at selv denne analyse eller 

samtidsdiagnose, bliver historisk. Med kritikken forsøges det at skabe en ansats til at 

gennemreflektere ‘den danske model’  som samtidsproblem for bedre at kunne tage nuanceret 

stilling til dette problem.  

  

Mødet med problemer, der leder efter løsninger  

Når nærværende projekt har ønsket at undersøge det danske arbejdsmarked – mere specifikt 

‘den danske model’  – er det fordi dette fænomen fremstår i grunden problematisk, hvilket 

mængden af de senere års reguleringer og reformer vidner om. Der opstår problemer på 

arbejdsmarkedet, og det politiske system søger efter løsninger på disse problemer. Problemet 

synes at opstå ud af ingen ting med en naturlig fordring om en selvfølgelig løsning, der kan 

løse det. Men hverken problem eller løsning opstår ud af det blå, men er derimod historisk 

betingede. Som det f.eks. vises med problematiseringen af ‘den danske model’  i forhold til 
                                                
8 S. Raffnsøe, M. Gudmand-Høyer, M. Thaning 2009: Foucault (Frederiksberg: Samfundslitteratur), s. 360 
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EU, kan fænomener ikke betragtes som det samme problem til alle tider, ej heller 

nødvendigvis som problem i det hele taget. Derfor må problemerne og deres løsninger 

undersøges historisk.  

 

Det er imidlertid ikke ambitionen blot at kortlægge, hvad der er blevet gjort for at løse et 

givent problem i en bestemt periode. Ej heller at analysere arbejdsmarkedet, og kritisere dens 

aktuelle organiseringsform, og i særdeleshed er det ikke ambitionen enten at påstå at alt var 

bedre i gamle dage eller at påkalde sig autoriteten til at formulere, hvorledes det burde 

gestaltes. Derimod er det positivt ambitionen at spørge, hvorfor netop ‘den danske model’  

som fænomen har været så påtrængende i perioden efter 2008, at det har været et problem. 

Og hvorledes dette problem er forsøgt responderet på. Den velkendte problem-løsning 

konfiguration fra det politiske liv ændres med Foucaults problematiseringsanalyse, således at 

et givent problem nu anses som en art svar på et forudgående (omend ikke nødvendigvis 

åbenlyst) spørgsmål.  

 

Det bliver dermed muligt at analysere arbejdsmarkedet, og levere en art kritik af den aktuelle 

udformning. Denne implicerer: 1) Problematiseringsanalysen har ikke til hensigt blot at 

udpege, at kontingens gør sig gældende, og at alt følgeligt kunne have været anderledes. 2) 

Derimod er det en del af et oplysningsprojekt og en kontinuerlig kritik. Hvilket vil sige et 

arbejde med os selv som frie individer, der ved at afsøge grænserne for erfaringen muliggør 

en potentiel overskridelse af disse. Dog med en kalkuleret accept af, at selv overskridelsen 

uværgeligt må blive historisk og føre nye problemer med sig. 3) Det er dermed ikke formålet 

at tilvejebringe en ‘bedre’ eller mere ‘korrekt’ forståelse af arbejdsmarkedet eller den førte 

politik. Ikke desto mindre muliggør problematiseringsanalysen en kvalificeret diskussion 

vedrørende f.eks. reguleringer og reformer af arbejdsmarkedet i relation til de forhold, der 

tænkes at gøre sig gældende, og forudsætter markedets funktionsevne. 

 

§3. Den empiriske afgrænsning 

Da det ikke er projektets ambition at tilvejebringe en fuldstændig problematiseringsanalyse af 

det danske arbejdsmarked, men derimod at etablere en ansats til en analyse af ‘den danske 

model’ , medfører dette en række konsekvenser for den empiriske afgrænsning. Der er 

primært to beslægtede betydninger af begrebet ansats, der gør sig gældende på dansk. 
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Begrebet bruges indenfor musik til at betegne, hvorledes en tone sættes an. Ansatsen har 

dermed afgørende betydning for det videre forløb. Ansats betyder ydermere, at noget just er 

begyndt og med tiden kan udvikle sig til noget bestemt. Med disse to betydninger in mente 

bliver ansatsen da det, der lige er startet og dermed kan udvikle sig til noget bestemt over tid, 

og samtidig slår tonen an i forhold til, hvad og hvordan dette just startede kan udvikle sig. 

 

Dette stiller spørgsmålet om, hvorledes der så bør startes, når tonen slås an. Nærliggende er 

det at starte ved begyndelsen, hvilket i visse problematiserings- analytiske tilfælde mere eller 

mindre lader sig gøre. Men som det fremgår af Gudmand-Høyers glimrende rekonstruktion, 

vil den historiske problematiseringsanalyse på sin vis altid starte in medias res om ikke på 

grund af praktiske overvejelser, så af teoretiske. Dette skyldes, at der ikke tænkes at findes 

klart definerede grænser for en given kæde af problem-respons konfigurationer. Dermed ikke 

sagt, at en given undersøgelse starter et tilfældigt sted. F.eks. kan Borch påbegynde sit studie 

af de danske problematiseringer af kriminalitet ved kriminologiens fødsel som teoretisk 

begreb. Der er således afgørende brud og begivenheder i ethvert problematiseringsforløb. 

Ligeledes er en ofte anvendt ‘genvej’ til at afgrænse det ellers hastigt voksende tekstkorpus 

geografiske restriktioner. Både Borch9 og Gudmand-Høyer10 beskæftiger sig således primært 

med danske problematiseringer, Borch dog med en enkelt afstikker til den udenlandske teoris 

etablering af kriminalitetsbegrebet. 

 

For nærværende projekt betyder dette fire afgørende valg i forhold til udvælgelsen og brugen 

af det empiriske materiale: 

1) Først og fremmest er materialet af dansk afstamning. 

2) Dernæst, med afsæt i ovenstående bemærkning vedrørende de afgørende brud, er der i 

ansatsen (kap. 5) til den egentlige analyse kun medtaget materiale udgivet efter 2008 – 

ydermere fortrinsvis bøger – for at kunne skitsere, hvad der måske kunne siges at 

udgøre ‘hovedlinjerne’.11  

                                                
9 C. Borch 2015: Foucault, Crime and Power, (Routledge), s. 1 
10 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies) 
11 Med undtagelse af enkelte artikler i kapitel 4, der har til formål indledningsvis at skitsere, hvorledes den 
danske model og flexicurity blev problematiseret før finanskrisen. At nærværende projekt kredser om dét der 
tænkes at udgøre hovedlinjerne, finder sin inspiration i Borchs lignende ambition i Foucault, Crime and Power 
(2015). Lignende overvejelse findes også hos Foucault selv i Brugen af Nydelserne ‘Det, som jeg ønsker at tage 
stilling til på disse sider, er netop de generelle aspekter, hvorunder de har bekymret sig om dette; den generelle 
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3) At det netop er 2008, der udgør det afgørende brud eller begivenhed, skyldes det 

måske noget trivielle klichéfyldte faktum, at det netop er finanskrisen, der ofte blive 

fremhævet som den udløsende faktor for den nye problematisering af ‘den danske 

model’ . Det kan dermed ikke afvises, at denne ansats udformning drastisk ville 

ændres, såfremt der blev foretaget en regulær udredning og en fuldstændig historisk 

problematiseringsanalyse af et meget længere forløb, umiddelbart strækkende sig helt 

tilbage til Septemberforliget i 1899, hvor organiseringen af det danske arbejdsmarked 

populært sagt ‘fødes’.  

Ansatsens udforming har ydermere den konsekvens, at projektets undersøgelse i praksis 
kommer til at favorisere en synkron fremfor diakron undersøgelsesform, mens den ifølge 
Gudmand-Høyers rekonstruktion ellers gerne omfavne begge – og kan på den måde siges at 
vægte det problematiseringsanalytiske aspekt over det historisk-erfaringsanalytiske.12 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                  
form af de moralske spørgsmål, som de har stillet vedrørende afrodisia. Til dette formål har jeg brugt nogle 
indbyrdes meget froskellige tekster – hovedsageligt Xenofon, Platon og Aristoteles, og jeg vil ikke her forsøge 
at rekonstruere den ‘dogmatiske kontekst’, som kan give hver enkelt sin særlige betydning og forskelligartede 
værdi, men det ‘problematiseringsfelt’, som de havde til fælles, og som har muliggjort dem alle sammen’. (s.44-
45) 
12 Anvendelse af den historiske problematiserings- og erfaringsanalyse implicerer ideelt set både en synkron og 
diakron systematik. Den synkrone systematik er betinget af erfaringsanalyseformens grundantagelse, at de 
fleste  historiske erfaringer med fordel kan undersøges som om de gennemløbes af tre domæner eller 
dimensioner. Der henholdsvis vedrører erfaringens sandhed, foreskrivelsesmønstre og selvforhold. Brugen af 
den diakrone systematik skal derimod forstås som et direkte udslag af, at netop en af dimensionerne i den 
specifikke undersøgelse synes at være trådt i forgrunden i forhold til de andre. Den diakrone systematik er 
derfor ikke et udslag af, at de andre dimensioner har været fraværende på et givent tidspunkt. Den dobbelte 
anvendelse af den synkrone og diakrone systematik har dermed til hensigt henholdsvis at udlægge hvilken 
erfaring der til sidste blev tale om (synkron), og at organisere det historiske forløb der danner baggrunden for 
undersøgelsen (diakron). Jf.  M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. 
århundrede – Omtydningen af melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng 
under hensyn til dannelsen af det moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og 
erfaringsanalytisk undersøgelse. (Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 
91 
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Kapitel 3: Den historiske problematiseringsanalyse  

§1. Tankens historie §2. Problematisering §3. Problem og Respons §4. Sociale Erfaringer 

§5. An ‘answer’ 

§1. Tankens historie 
The history of thought [...] is the history of the way they become anxious about this or 
that - for example, about madness, about crime, about sex, about themselves, or about 
truth.13 

 

Det var under den samlede betegnelse ’tankens historie’, at Foucault i starten af 80´erne i en 

række forelæsninger, interviews og artikler forsøgte at skitsere, hvad der havde været hans 

samlede ærinde siden Galskabens Historie, publiceret godt 20 år forinden. ‘Tankens historie’, 

som det fremgår af ovenstående citat fra Foucault, er historien om, hvorledes man har 

bekymret sig om forskellige fænomener eller om, hvorledes forskellige fænomener er blevet 

behandlet som problemer. Mere specifikt defineres ’tankens historie’ af Foucault i forhold til 

det, han kalder henholdsvis mentaliteternes og repræsentationernes historie. Disse to 

traditioner er det, der ifølge Foucault, traditionelt udgør historikerens analyseform. Mens 

mentaliteternes historie beskæftiger sig med den faktiske adfærd og de dertil knyttede 

ytringer, beskæftiger repræsentationernes historie sig med ideologianalyser og analyse af de 

ideer og den viden, der er ophobet i forskellige repræsentationssystemer. Over (eller måske 

rettere ’imellem’, idet ‘tankens historie’ har en affinitet til begge) disse positioner placere 

‘tankens historie’ sig på et særegent analyseniveau.  

 

I en relativt sen redegørelse for ‘tankens historie’ påpeger Foucault, at undersøgelses- 

genstanden er selve problematiseringen. Problematiseringsanalysen blev da den nødvendige 

analyseform for at kunne skrive ’tankens historie’. Foucault formulerer arbejdet med ’tankens 

historie’ og problematisering på følgende måde: 

The work of a history of thought would be to rediscover at the root of these diverse 
solutions the general form of problematization that has made them possible – even in 
their very opposition; or what has made possible the transformation of difficulties and 
obstacles of a practice. It is problematization that respond to these difficulties, but by 
doing something quite other than expressing them or manifesting them: in connection 
with them it develops the conditions in which possible responses can be given; it 
defines the elements that will constitute what the different solutions attempt to 

                                                
13 M. Foucault 2001: Fearless Speech (New York: Semiotext(e)) s. 74 
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respond to. This development of a given into a question this transformation of a group 
of obstacles and difficulties into problems to which the diverse solutions will attempt 
to produce a response, this is what constitutes the point of problematization and the 
specific work of thought […] It is a question of a movement of critical analysis in 
which one tries to see how the different solutions to a problem have been constructed; 
how these different solutions result from a specific form of problematization.14 

Tanken i denne specifikke konception er, ifølge Foucault, således ikke:  

[...] what inhabits a certain conduct and gives it meaning; rather, it is what allows one 
to step back from this way of acting and reacting, to present it to oneself as an object 
of thought and question it to its meaning, its conditions, and its goals. Thought is 
freedom in relation to what one does, the motion by which one detaches oneself from 
it, establishes it as an object, and reflects on it as a problem.15 

Tanken er hverken at betragte som dét, der giver adfærd mening eller bebor den, men 

betragtes derimod som dét, der tillader et skridt tilbage fra handling, og tillader at handlingen 

bliver objekt for tanken, og dermed objekt for refleksion og spørgen til meningen, 

betingelserne og formålet. 

 

Denne opfattelse af frihed kan grundlæggende føres tilbage til Foucaults ambition om at 

præsentere en samtidsdiagnose efter kantiansk forbillede. Det er dog ikke i form af den 

såkaldte ‘afpresning af oplysningen’, at Foucault forsøger at tilvejebringe dette. Afpresningen 

består, som Raffnsøe et al. formulerer det, i:  

forestillingen om at oplysningen har overleveret os en rationalitetens væsenskerne og 
dermed et substantielt indhold som det er afgørende at vi bekender os til at videreføre 
hvis vi skal undgå at det går tabt. 

For Foucault er det overleverede kantianske projekts ærinde derimod ‘den permanente kritik 

af vores historiske periode og dens selvfølgelige forpligtelser’. Friheden i kantiansk 

perspektiv består i at vove at tænke således, at der skabes et rum for frigørelse og et niveau 

hvor ‘historien begynder at bevæge sig og lader sig tænke anderledes’.16 

Foucault kan derfor også karakterisere ‘den filosofiske êthos der svarer til den kritiske 
ontologi over os selv som en historisk-praktisk afprøvning af de grænser som vi 
muligvis kan overskride, og dermed som et arbejde udført af os selv på os selv som 
frie væsener.’ I et sådant ‘filosofisk liv’ er ‘kritikken af hvad vi er på én og samme tid 
en historisk analyse af de grænser der er os pålagt, og et eksperiment med 
mulighederne for at gå ud over dem’.17 

 Som det fremgår af nedenstående citat af Foucault:  

                                                
14 M. Foucault 1996: Problematics (ed.) S. Lotringer (New York: Semiotext(e)), s. 421-2 
15 M. Foucault 1984: ’Polemics, Politics and Problematizations: An interview with Michel Foucault’ i P. 
Rabinow 1984 (ed.): The Foucault Reader (London: Penguin), s. 387 
16 Raffnsøe, M. Gudmand-Høyer, M. Thaning 2009: Foucault (Frederiksberg: Samfundslitteratur), s. 359 
17 Raffnsøe, M. Gudmand-Høyer, M. Thaning 2009: Foucault(Frederiksberg: Samfundslitteratur), s 361 
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Actually, for a domain of action, a behaviour, to enter the field of thought [i.e. 
problematization], it is necessary for a certain number of factors to have made it 
uncertain, to have it lose its familiarity, or to have provoked a certain number of 
difficulties around it. These elements result from social, economic, or political 
processes. But here their only role is that of instigation. They can exist and perform 
their action for a very long time, before there is effective problematization by 
thought. And when thought intervenes, it doesn’t assume a unique form that is the 
direct result or the necessary expression of these difficulties; it is an original or 
specific response – often taking many forms, sometimes even contradictory in its 
different aspects – to these difficulties, which are defined for it by a situation or a 
context, and which hold true as a possible question. [...] To one single set of 
difficulties, several responses can be made. And most of the time different responses 
are actually proposed. But what has to be understood is what makes them 
simultaneously possible: it is the point in which their simultaneity is rooted; it is the 
soil that can nourish them in all their diversity and sometimes in spite of their 
contradictions.18 

Frihed kunne da, med afsæt i Gudmand-Høyers rekonstruktion, bedre betegnes som en art 

relativ frihed.19 Idet det ikke er tanken, der påbegynder en given problematisering, følger det, 

at den er relativ. Mens der dog stadig er tale om en frihed i den forstand, at 

problematiseringen, dvs. et der anstifter tankens arbejde med et givent objekt, netop kun 

virker som anstifter. Tanken er således fri i forhold til, hvordan den forholder sig til et givent 

objekt, hvilket vil sige også i forhold til ikke at forholde sig, at forholde sig forskelligt, eller 

til hvornår. Men den er ikke fri i forhold til hvad, den forholder sig til. I starten og i midten af 

d. 18. århundrede fremstod eksempelvis sygdomsudbrud af kopper og den manglende 

udbredelse af koppervariolation som problemer, som det var mere eller mindre nødvendigt at 

forholde sig til. Konfronteret med denne nødvendighed består tankens frihed her i den 

mangfoldighed af måder, hvorpå man kan forholde sig til kopper som problem – herunder, 

men ikke udelukkende, om man forholder sig til kopper som et medicinsk problem eller som 

et problem for staten. Konfronteret med den nøgne empiri, der konstaterer 

koppervariolationens relative succes eller faldet i mængden af arbejdsstyrken som følge af 

kopperudbrud, har tanken imidlertid ingen frihed. Den må respondere på det, der foreligger 

og kun i denne respons har tanken sin frihed. ‘Tankens historie’ er historien om denne 

relative friheds udfoldelse. 20 

                                                
18 M. Foucault 1984: ’Polemics, Politics and Problematizations: An interview with Michel Foucault’ i P. 
Rabinow 1984 (ed.): The Foucault Reader (London: Penguin), s. 389 
19 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 69 
20 M. Foucault 2008: Sikkerhed, territorium, befolkning – Forelæsninger på Collège de France 1977-1978 
(København: Hans Reitzels Forlag), kap. 3 – Kopper behandles af Foucault selv i tredje forelæsning i Sikkerhed, 
territorium, befolkning, der har til formål at belyse forskellen i henholdsvis disciplinen og 
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Som analytisk aktivitet bliver ‘tankens historie’ da umiddelbart et spørgsmål om at 

undersøge, hvorledes forskellige former for respons på et givent problem er konstrueret, og 

hvorledes disse forskellige former for respons er et resultatet af en specifik problematisering, 

hvilket vil sige forbindelsen mellem gruppen af forhindringer og tankens felt. Middelbart 

eller på et lavere abstraktionsniveau bliver ‘tankens historie’ imidlertid også en 

forpligtigelseshistorie, dvs. historien om hvorledes noget er kommet til at fremstå 

forpligtende, mens noget andet ikke er. 

§2. Problematisering 

Med begrebet ’tankens historie’ og problematiseringsanalysen synes Foucault dermed at gøre 

op med den gængse sekundærlitteraturs forståelse af hans forskellige analyser. Denne synes 

ofte at have diskontinuitet som den samlende faktor. For nok beskæftiger de forskellige 

analyser af så forskellige tematikker (som f.eks. delinkvens, galskab, seksualitet og 

liberalisme) sig med brud, diskontinuitet og kontingens, men det bliver samtidig tydeligt 

gennem Foucaults egen retrospektive redegørelse for problematiseringsbegrebet og 

problematiseringsanalysen, at netop denne ‘problematiseringslinse’ udgør en underliggende 

systematik og kontinuitet gennem forfatterskabet, der netop leverer en analytisk 

sammenhæng, der måske ikke umiddelbart kommer til syne ved blot at anskue 

undersøgelserne enkeltvis, såfremt der ikke tages højde for ’tankens historie’. Som der 

fremgår af dette citat: 

What I tried to do from the beginning was to analyze the process of 
‘problematization’ - which means: how and why certain things (behavior, 
phenomena, process) became a problem. Why, for example certain forms of behavior 
were characterized and classified as madness’ while other similar forms were 
completely neglected at a given historical moment; the same thing for crime and 
delinquency, the same question of problematization for sexuality21 

Problematiseringsanalysen blev aldrig af Foucault gjort til genstand for en systematisk og 

fuldstændig udredning, hvorfor det har været nødvendigt, på trods af at Foucault udtalte sig 

relativt konsistent om begrebet, at foretage enten eksegese som Borch succesfuldt har 

                                                                                                                                                  
sikkerhedsforanstaltningens konception af normalisering. Kopperepedemien anvendes som et ’privilegeret’ 
eksempel på grund af udbredelsen som endemisk fænomen og den høje mortalitetsrate. Begrebet nøgen empiri 
anvendes af Foucault, som en del af forklaringen på hvorfor kopper udgør et privilligeret eksempel. Den nøgne 
empiri dækker over, at man kunne observere at koppervariolation havde en effekt, men samtidig ikke kunne 
forklares, da det på daværende tidspunkt lå uden for den medicinske teori. Der var således tale om blotte 
registreringer af kendsgerninger uden forklaring. 
21 M. Foucault 2001: Fearless Speech (New York: Semiotext(e)), s. 171 
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foretaget i The Politics of Crowds (2012) og Foucault, Crime and Power (2015) og Lopdrup-

Hjorth i Let´s Go Outside (2013) eller en egentlig rekonstruktion som Gudmand-Høyer i 

Stemningssindssygdommenes historie i det 19. Århundrede – Omtydningen af melankolien og 

manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af 

det moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk 

undersøgelse (2013), for de der har ønsket at ville beskæftige sig med 

problematiseringsanalysen. Nærværende projekts brug af problematiseringsbegrebet baserer 

sig primært på Foucaults egne ytringer, og dels på Gudmand-Høyers rekonstruktion, der på 

trods af at fraskrive sig krav på at blive betragtet som almen metode, er så gennemarbejdet, at 

det de facto er eller bliver netop det. Således påberåber også Borch og Lopdrup-Hjorth sig 

netop Gudmand-Høyers rekonstruktion i deres respektive udarbejdelse af problematiserings- 

analytisk informerede metode- eller analysestrategier. I mindre grad vil Borch blive inddraget 

for at kunne belyse og kontrastere visse aspekter af problematiserings- begrebet i forhold til 

Gudmand-Høyers rekonstruktion. 

 

Skønt begrebet umiddelbart kunne tænkes at indebære, at man finder noget problematisk og 

som man derefter ønsker at løse eller kritisk at påtale, bør problematiseringsbegrebet ifølge 

en række udtalelser fra Foucault ikke tænkes på denne måde. ‘Problematisering’ er dermed 

ikke navnet på teoretikerens kritiske påtale eller analysens egenaktivitet. I stedet tænkes 

problematiseringen at udgøres af den tidslige udveksling mellem problem og respons, således 

at problematiseringer udgør analysens empiriske undersøgelsesgenstand.22 

Problematiseringsanalysen har dermed ikke umiddelbart noget at gøre med kritisk teoretisk 

baserede analyser, og er således ikke interesseret i hverken emancipationen, eller på anden 

måde umiddelbart interesseret i at ændre det fænomen, det beskæftiger sig med ved at påpege 

noget som ‘undertrykkende’ eller ‘problematisk’. Ligeså lidt kan analysen siges blot at have 

til formål at pointere kontingens eller den blotte konstruktion af objekter, og kan dermed 

melde hus forbi til de gængse kritikpunkter mod poststrukturelle (og postmoderne) analyser 

som navlepillende ligegyldigheder afkoblet fra ‘virkeligheden’.23 Men dermed ikke sagt at 

udredningen af de historiske udviklinger af problematiseringerne præget af kontingens ikke 

                                                
22 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), 
23 Se f.eks. Zizeks kritik af Butlers arbejde nævnt ovenfor eller M. Alvesson og K. Sköldberg 2009: Reflexive 
Methodology – New Vistas for Qualitative Research (London: Sage Publications), kap. 1 og 8. 
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har interesse. Så mens det ikke er en pointe blot at pointere konstruktionen, er det en pointe at 

udrede dens specifikke beskaffenhed og udvikling over tid.  

 

Det handler overordnet, i kantiansk perspektiv, dermed ikke om at finde ‘hvile’ i det faktum, 

at historien er foranderlig, eller om at bekræfte historien som en værdi ‘i sig selv’. Det 

handler om at omsætte den kritiske attitude, der ifølge Foucault ligger i det kantianske 

projekt, i konkrete analyser vel vidende, at også disse analyser (og dermed kritikken) i sig 

selv bliver historiske. Som Raffnsøe et al. formulerer kritikkens formål: 

Kritikken tager som samtidsdiagnose altid afsæt i et problem som melder sig i tiden, 
og kritikken søger at gennemreflektere dette samtidsproblem for at man mere 
nuanceret kan tage stilling til det. Men dette sker velviende at de løsninger som 
kritikken dermed mere eller mindre indirekte peger på efterfølgende selv blive til nye 
problemer, således at kritikken også må tage sig selv op igen og igen.24 

Foucault kan derfor proklamere, at det handler om at bestemme, hvad den største fare består 

i. En problemstilling eksemplificeret ved anti-psykiatribevægelsen, der var stærkt forbundet 

med Galskabens historie. Bevægelsen havde givet anledning til mange problemer, alligevel 

betyder dette ikke ifølge Foucault, at han (og andre) ikke havde gjort ret i at kritisere de 

psykiatriske hospitaler den gang, de gjorde det. Omvendt gjorde man heller ikke ret i at påstå, 

at tiden med de psykiatriske hospitaler havde været bedre end den anti-psykiatriske samtid. 

Dengang havde den største fare været de psykiatriske hospitaler, hvorfor man gjorde ret i at 

kritisere. Omvendt var den største fare, på tidspunktet for Foucaults reflektion over 

konsekvensen af kritikken, blevet noget andet som en følge af kritikken. 

 

Som Gudmand-Høyer skriver i et glimrende forsøg på at skitsere problematisering- analysens 

metodik: 

It is important not to misconstrue the problematization and take it to account for what 
is acted out through the analytical process; this activity should rather be termed 
‘challenging’ or simply ‘criticizing’ something. By contrast, problematization is 
objects of the analysis, and this analysis operates essentially by means of historical 
exploration given that the problematization themselves consist of historical 
processes.25 

Som det fremgår af citatet, er problematiseringen selve den analysegenstand 

problematiseringsanalysen beskæftiger sig med. Og selve disse problematiseringer 

undersøges ved historisk udforskning, da disse i sig selv består af historiske processer, hvilket 

                                                
24 S. Raffnsøe, M. Gudmand-Høyer, M. Thaning 2009: Foucault(Frederiksberg: Samfundslitteratur), s. 362 
25 . M. Gudmand-Høyer 2009: On some imitations and Evénementalisations in the history of managing the 
depressive illness (Copenhagen Business School) s. 4-5, workingpaper 
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vil sige en tidslig udveksling mellem problem og respons. Rent praktisk foreslår Gudmand-

Høyer, at man i forsøget på at lokalisere responsformer i empirien spørger: På hvilke måder 

fænomenet X er blevet responderet på som et sæt af problemer? Og hvad der karakteriserer 

disse former for respons? I forhold til problemer i empirien spørger: På hvilke måder har 

disse responsformer fortolket/konstrueret fænomenet X som et sæt af problemer? Og hvad er 

kendetegnende for netop disse problemer? På denne baggrund stilles der I nærværende 

projekt spørgsmålene: På hvilken måde er fænomenet ’den danske model’ blevet responderet 

på som et sæt af problemer? Og hvad karakteriserer disse former for respons? På hvilke 

måder har disse responsformer fortolket/konstrueret fænomenet ’den danske model’ som et 

sæt af problemer? Og hvad er kendetegnende for netop disse problemer?  

  

§3. Problem og respons 

Som det er tilfældet med problematiseringsbegrebet, er det nødvendigt med yderligere 

præcision af, hvorledes begreberne problem og respons nødvendigvis må forstås, såfremt de 

anvendes problematiseringsanalytisk. Problemet kan, ifølge Gudmand-Høyer, forstås som 

‘det fænomen, der i en given kontekst kommer til syne på en særlig fængslende, 

provokerende, bekymrende eller netop problematisk måde.’26 Dette implicerer, at problemet 

på en og samme tid fremtræder for nogen eller noget, og fordrer, at opmærksomhed bliver 

den givet, en særlig form for virkelighed etableret, samtidig med at den er ufærdig i sin form. 

Hvilket for så vidt ikke adskiller denne forståelse af problemer fra en mere dagligdags 

variant.27 Problematiseringsanalysens problem-begreb udmærker sig ved, at der frem for at 

være tale om et problem ‘udstyret med sit eget substantielle væsen i kraft af hvilken det 

kunne træde frem af og i sig selv’28 er tale om en såkaldt relationel væremåde. Dette 

implicerer, at problemets evne til at fremtræde betinges af problemets knytten sig til et emne, 

kontekst eller andre problemer.29 Problemer kan i dette perspektiv beskrives som 

                                                
26 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 52 
27 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 52 
28 Ibid., s. 52 
29 Ibid., s. 53  



24 
 

 

mellemværender, der både foranlediger bestemte spørgsmål og vanskeligheder, og bestemte 

former for svar, der relaterer sig til analysens andet komponent, respons.30  

 

Ifølge Gudmand-Høyer kan problematiseringsanalysens respons-begreb beskrives med en 

lånt Luhmann frase som dét, der hverken er nødvendigt eller umuligt. Dette vil sige, at 

responsen ikke udelukkende kan forstås som en art gengældelse, sådan som respons 

etymologisk betyder. Men responsen kan heller ikke forstås som en ‘forventelig uvilkårlig 

reaktion på en given stimulus’.31 Responsen har således det sælsommme kendetræk, at det 

umiddelbart kan forekomme arbitrært, fordi det potentielt kunne være anderledes, men dog 

ikke er det, fordi responsen indgår i relation med problemet, hvilket indsnævrer feltet af 

mulige former for respons, og dermed gør nogle former mere sandsynlige end andre.32 

 

Problematiseringen består da i den tidslige udveksling mellem problem og respons, som de er 

præsenteret ovenfor.33 Det er dog ikke at forstå således, at problem og respons er totalt 

adskilte, idet de nærmere kan siges at overlappe og influere hinanden. Som Gudmand-Høyer 

anmærker, er selve det at identificere et mellemværende i sig selv en art respons, da 

identifikationen gør visse måder at behandle menllemværendet på mere sandsynlige end 

andre, ligesom dette også meget sandsynligt vil give anledning til nye former for problemer. 

Desuden er det problematiske selv netop blevet til i kraft af forskellige former for respons, 

der har vist sig ikke at være fyldestgørende. Dette medfører, at det principielt ikke er muligt 

at udstandse en tidslig udstrækning for det første problem og den sidste respons som analysen 

beskæftiger sig med, da problematiseringsprocessen strækker sig ud over dette.34 Selve 

kategorierne; problem, respons og problematisering, som i undersøgelsesformen anvendes 

som var de fast definerede, skal i sig selv forstås som en art abstraktion af ‘et spektrum 

bestående af en lang række hybridformer imellem de forskellige kategorier’.35 Dette kan ses 

som en af de helt afgørende grunde for, hvorfor der i det givne tilfælde er tale om en historisk 

problematiseringsanalyse fremfor blot en historisk analyse af de enkelte komponenter; 

                                                
30 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 53 
31 Ibid., s. 53 
32 Ibid., s. 54 
33 Ibid., s. 54 
34 Ibid., s. 54 
35 Ibid.,  s. 55 
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problem og respons. Det er netop den tidslige udveksling mellem disse, der udgør 

problematiseringen. Heraf følger, at denne form for undersøgelse ikke har et ‘naturligt’ start- 

og slutsted, men må startes in media res eller ved tilfældig beslutning om tid og sted.36 

 

Problematiseringsanalysen er dermed den analyseform, der på et overordnet plan gennem 

historiske udredninger forsøger at udrede, hvorledes noget (på ny) melder sig for tankens 

arbejde. Mens det på et praktisk plan vil sige den analyse, der hypotetisk anskuer et givent 

fænomen som en respons på et forudgående, men ikke nødvendigvis åbenlyst problem. For 

derpå at spørge om, hvilket et problem der kunne være tale om. Formålet er dermed ikke blot 

at anvise, at kontingens gør sig gældende. Den historiske undersøgelse finder derimod sin 

begrundelse i bestræbelserne på at kunne udrede, hvorfor en given erfaring, på trods af 

kontingens, til sidst endte med at virke selvfølgeligt forpligtende, selvom det kunne have 

forholdt sig anderledes.  

 

For nærværende projekt er ’den danske model’ et sådant fængslende fænomen, der som sådan 

ikke er udstyret med sit eget substantielle væsen, men derimod træder frem qua sin 

tilknytning til andre problemer, emner eller kontekst – i det konkrete tilfælde erfaringen af 

den ambivalente tilgang til reform og status quo vedrørende neoliberalt informerede 

velfærdsstater. Dette foranlediger bestemte responsformer; det være sig reformer af det 

offentlige arbejdsmarked, forringelser af flexicurity sikkerhedsdele eller EU-integration og 

direktiver. Denne tidslige udveksling mellem problem og respons udgør problematiseringen, 

projektets analysegenstand.  

§4. Sociale erfaringer 

Det teoretiske arbejde bestræbelserne på at skrive ‘tankens historie’ resulterede i, er nært 

forbundne med en række begivenheder og personlige erfaringer, som Foucault gjorde sig.37 

Selve begrebet erfaring er oversat fra det franske expérience, som dermed både implicerer 

‘‘at noget er blevet sat på prøve’, men også ‘at dette noget har passeret igennem noget andet’, 

                                                
36 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 55 
37 S. Raffnsøe, M. Gudmand-Høyer, M. Thaning 2009: Foucault(Frederiksberg: Samfundslitteratur), s. 76 
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som har formet det på en bestemt måde’.38 Erfaringen skal i denne sammenhæng forstås 

således, at en bestemt måde at forholde sig til sager eller emner på blev eller bliver aktuel. 

Ifølge Gudmand-Høyer kan erfaringen dermed defineres som: 

[...] fremkomsten af en bestemt måde at forholde sig til en bestemt sag eller emne, 
eller som en historisk og derfor også temporær disposition til at forholde sig til en sag 
på en særlig måde.39 

Expérience betegner således en form for erfaring, der er bredere end det fænomenologiske 

oplevelsesbegreb, der angår eksempelvis ‘rød’, ‘blå’, smerte eller andre qualia. Foucaults 

erfaringsbegreb er snarere en social erfaring, som vi på én gang er indskrevet i og 

gennemløbes af. Erfaringer, som det bemærkes af Raffnsøe et al. er noget, vi deler og står 

midt i, fordi vi genkender os selv i den, og dermed er tvunget til at forholde os til den.40 

Erfaringer er for så vidt ikke noget vi selv gør os, men er nok snarere noget, der gøres og 

noget, der ikke mindst gør noget ved os. Erfaringen gør en forskel, idet den flytter én til et 

felt af uafklarethed, der afkræver videre refleksion. Foucaults undersøgelser kan på den måde 

siges at være undersøgelse af tilstande, der ikke entydigt markerer, hvor vi står i forhold til en 

given erfaring. Men derimod som: 

[...] forskydninger der markerer at vi befinder os i en bestemt mellemtilstand, 
undervejs fra ét til noget andet, som vi ikke kender til bunds. Og derfor viser det sig 
at Foucaults undersøgelser heller ikke munder ud i en bestemmelse af en afklaret final 
tilstand, men ender i en ny produktiv og mere artikuleret tvetydighed.’41 

Hvad denne produktive tilstand implicerer, og hvad formålet med arbejdet med erfaringer 

var, beskriver Foucault som følger: 

Min optimisme består snarer i at sige: Der er så mange ting som kan ændres i og med 
at de er så fragile, forbundet [...] med flere komplekse historiske kontingenser end 
med uundgåelige antropologiske konstanter... At sige [...] at vi er af langt nyere dato 
end vi tror, er ikke det samme som at lægge hele historiens tyngde på vores skuldre. 
Det er snarere at stille så stor en del som muligt af det der præsenteres for os som 
utilgængeligt til rådighed for det arbejde som vi kan gøre med os selv.42 

I praksis kan erfaringen undersøges ved hypotetisk at anskue den som værende gennemløbet 

af tre domæner. Som Foucault bl.a. gør opmærksom på i Brugen af Nydelserne, kan:  

                                                
38 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 34 
39 Ibid., s. 34 
40 S. Raffnsøe, M. Gudmand-Høyer, M. Thaning 2009: Foucault(Frederiksberg: Samfundslitteratur), s. 76  
41 Ibid., s.76 
42 Foucault Est-il donc important de penser?, DE IV: 181-82 citeret i S. Raffnsøe, M. Gudmand-Høyer, M. 
Thaning 2009: Foucault (Frederiksberg: Samfundslitteratur), s. 48 
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 [...] et projekt om seksualitetens historie betragtet som en erfaring – hvis man da 
ellers med erfaring forstår korrelationen mellem vidensområder, normativitetestyper 
og subjektivitetsformer i en kultur.43 

Problematiseringsanalysen, der hypotetisk søger at redegøre for netop erfaringer, som var de 

en følge af en bestemt forudgående problematiseringsproces, har dermed netop erfaringen 

som omdrejningspunkt. Samtidig danner Foucaults kommentarer vedrørende erfaringerne, 

ifølge Gudmand-Høyers rekonstruktion, også grundlaget for en særskilt og supplerende 

analyse, den såkaldte erfaringsanalyse. Formålet med at anvende begge analyseformer 

simultant er, at det da bliver muligt at behandle emnet fra to forskellige, men alligevel tæt 

forbundne vinkler. Hvor problematiserings- analysen fokuserer på at vise erfaringens 

specifikke konstituering ved at undersøge og synliggøre problematiseringens bevægelse 

mellem problem og respons, koncentrerer erfaringsanalysen sig specifikt om erfaringens 

historiske arnested, i forhold til de tre dimensioner (veridiktion, normativ og 

selvforholdsmæssig), og hvorledes disse har haft indflydelse på erfaringsdannelsen, både 

individuelt og sammen.44 Kort sagt: 

                                                
43 M. Foucault 2008: Brugen af Nydelserne – Seksualitetens historie 2 (København: Det lille forlag), s.16  
44 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 34 – I Gudmand-Høyers 
afhandling, om omtydningen af melankolien og manien, udredes konfrontationen mellem henholdsvis en ældre 
naturhistorisk veridiktionsregion og en nyere klinisk veridiktionsregion. Med baggrund i spørgsmålet om, 
‘hvilken veridiktorisk region der blev den nødvendige at henvise til såfremt det skulle blive muligt at koncipere 
manien og melankolien som polære stemningssindsygdomme.’ Gudmand-Høyer viser hvorledes der skete et 
skifte i bestemmelserne af manien og melankolien, som følge af etableringen af den kliniske veridiktion. Skiftet 
skete ikke pludseligt, den naturhistoriske problematisering af sygdommene, og dermed bestemmelsen af 
sygdommene, fortsatte sågar efter den kliniske veridiktions indtræden. Udfasningen skete gradvist som resultat 
af, at den naturhistoriske veridiktion viste sig forældet idet den ingen svar havde på de nye problemer, der viste 
sig som følge af den nye empiriske organisering af sandhedshændelser der fulgte af den kliniske veridiktion. 
Ydermere udviklede den kliniske veridiktion sig idet det disse empiriske sandhedshændelser fremfor kun at 
vedrøre de syges synlige adfærd også kom til at basere sig på patienternes erfaringer af egne erfaringer som 
syge. Det er samtidig også i dette moment, at de veridiktoriske og det selvforholdsmpæssige dimensioner indgik 
i en vekselvirkning der muliggjorde selve stemningskategorien. Gudmand-Høyer redegør dermed for 
sammenstød mellem veridiktionsdomæner, udviklingen der fulgte i det ene af domænerne og interaktionen 
mellem denne dimension og de andre dimensioner (med særligt fokus på den selvforholdsmæssige) der 
etablerede erfaringsdannelsen. Som det fremgår af Gudmand-Høyers udredning af veridiktionsregionerne, er det 
det i realiteten ikke udredningen af den enkelte region, der har interesse, det er derimod de transformationer der 
opstår imellem regioner eller når en ny region introduceres og den indvirkning det har på erfaringsdannelsen. Af 
Foucaults egne eksempler kan f.eks. nævnes Biopolitikkens Fødsels analyse af det frie marked som ny 
veridiktionsregion og dermed som ‘stedet’ hvor fomårlstjenstligheden af statens ledelse bedømmes. Dette 
betyder ‘introduktionen af en ny region i forhold til hvilken sandheden om et emne burde gøres gældende 
samtidig et nyt uomgængeligt niveau for hvorledes en viden om dette emne kunne diskuteres med hensyn til det 
sande og det falske.’ Dette vil sige at der ikke primært er tale om en beskrivelse af hverken status eller grad af 
videnskabelighed en bestemt viden måtte have om et givent emne. Det er heller ikke en beskrivelse af 
praksisformers beskaffenhed der dannede grundlag for forskellige kundskabsformer vedrørende emnet. Det 
drejer sig om ‘til hvilken instans en viden om om et givent emne søger at gøre sig til sand viden om dette emne, 
og på den anden side hvilken betydning denne henvisning til en bestemt region får for karakteren af denne 
viden. Samlet drejer det sig om på bestemte tidspunkter og i bestemte sammenhænge at undersøge 
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Med dette afsæt er den historiske problematiserings- og erfaringsanalyse i kort form 
den dobbelte analytik der har til formål at redegøre for historiske erfaringer dels som 
om de var en følge af en bestemt forudgående problematiseringsproces, dels som om 
den problematiserede erfaringsdannelse var gennemløbet af visse vekselvirkende 
dimensioner der under hensyn til bestemte former for vidensdannelse, normative 
tilskyndelsestyper og selvforholdsfigurer bidrog til dens historiske særpræg. ‘45 

En erfaringsanalyse vil dog ikke blive gennemført i selve analysen. Der vil imidlertid som 

nævnt ovenfor præsenteres en specifik erfaring, der anskues at have haft en afgørende 

betydning for problematiseringerne af ’den danske model’ i perioden efter finanskrisen. 

§5. An ‘answer’  
Some people have interpreted this type of analysis as a form of ‘historical idealism’, 
but I think that such an analysis is completely different. For when I say that I am 
studying the ‘problematization’ of madness, crime, or sexuality, it is not a way of 
denying the reality of such phenomena. On the contrary, I have tried to show that it 
was precisely some real existent in the world which was the target of social regulation 
at a given moment. The question I raise is this one: How and why were very different 
things in the world gathered together, characterized, analyzed, and treated as, for 
example, ‘mental illness’? What are the elements which are relevant for a given 
‘problematization’?46 

Som det fremgår af ovenstående citat, er der for Foucault ikke tale om en art idealisme. 

Arbejdet med ‘tankens historie’ implicerer ikke en afkobling fra virkeligheden, og kan derfor, 

i følge Borch, angives som befindende sig indenfor et konstruktivistisk register.47 Formålet 

var således ikke at vise, eksempelvis med Galskabens Historie, at der ikke fandtes nogen 

galskab udenfor medicinske og psykiatriske diskurser. Det var dermed ikke formålet at vise 

hvorledes der bagved videnskaben, blot var myte og konstruktioner. Derimod var formålet at 

synliggøre at de virkelige problematiseringer var formet af vidensformer, teknikker og 

relationer, der var tidstypiske.48 Som Foucault understreger, tror han på at lidelserne var 

                                                                                                                                                  
kundskaberne om et emne som former der var reguleret af en veridiktion’. Udredningen af regionen danner 
dermed grundlaget for at begribe hvorledes viden om et givent emne bliver muligt at diskutere som sandt eller 
falsk. Analysen gør dette ved undersøge ‘opkomsten, beskaffenheden og følgerne’ af det felt, der henvises til i 
spørgsmålet om sandt og falskt.  
45 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 32 
46 M. Foucault 2001: Fearless Speech (New York: Semiotext(e)), s. 171 
47 C. Borch 2015: Foucault, Crime and Power, (Routledge), s. 7 
48 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 57 



29 
 

 

reelle, hvorimod eksempelvis diagnosen skizofreni ikke nødvendigvis er det, i samme 

forstand, selvom det er et svar på en virkelig situation: 

And even if I won’t say that what is characterized as ‘schizophrenia’ corresponds to 
something real in the world, this has nothing to do with idealism. For I think there is a 
relation between the thing which is problematized and the process of 
problematization. The problematization is an ‘answer’ to a concrete situation which is 
real. 49 

Med en distinktion lånt fra Hacking, kan forholdet mellem det reelle og et fænomen som 

skizofreni beskrives, som forskellen mellem natural kinds og interactive kinds. Interactive 

kinds klassificerer på en gang noget, der uomtvisteligt er reelt, men påvirker på samme tid, 

det der klassificeres. Skizofreni kan i denne lånte terminologi dermed siges at tilhøre 

interactive kinds, dvs. noget der er reelt, men samtidig påvirkes – den der klassificeres som 

skizofren påvirkes af denne klassificering. Modsat gruppen af natural kind, f.eks. vand eller 

løver, der ikke påvirkes af, hvorledes de bliver klassificeret. Der er med interactive kinds, 

dermed tale om et mere raffineret form for relation til virkeligheden.50  

 

Ifølge Gudmand-Høyer er der tale om en ganske bestemt form for virkelighed, når 

problematiseringsanalysen beskæftiger sig med udvekslingen mellem problem og respons. 

Dette er dog hverken noget der ‘skal opfattes som realiteten i sig selv eller den realitet at 

noget er blevet konstrueret.’51 Analysen centrerer sig om at undersøge hvordan og hvorfor 

noget er blevet til problemer, og dermed forekommer at være forpligtende. Det er derfor ikke 

dette noget eller gestaltningen af dette noget, der er analysens fokus, men derimod hvorfor og 

hvordan det fremtræder som problemer, analysen retter sig da ‘imod den proces der 

indeholder et frembragt ‘svar’ til en konkret situation der selv er virkelig’.52 Udvekslingen er 

dermed at betragte som virkelig, fordi noget i virkeligheden har vist sig at være af en sådan 

beskaffenhed, at en problematisering har fundet sted. Det faktum at der på et tidspunkt er 

blevet responderet på et givent problem implicerer ydermere at problematiseringen muligvis 

finder sted samt også vil gøre det i fremtiden. Som Gudmand-Høyer formulerer det: 

                                                
49 M. Foucault 2001: Fearless Speech (New York: Semiotext(e)), s. 171 
50 I. Hacking 1999: The Social Construction of what?(Cambridge: Harvard University Press), s. 106-09 
51 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 55 
52 I M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 55 
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Denne analyse var således ikke den kritiske historie der havde til formål at 
demonstrere at der bagved en etableret viden i virkeligheden ikke var andet en 
mytologi eller konstruktion. Analysen angik derimod netop problematiseringen af 
noget virkeligt og faktisk forekommende, men denne problematisering var på sin side 
samtidig disponeret af tidens vidensformer, forestillingskredse, teorier, teknikker, 
sociale relationer, økonomiske processer, etc.53 

Og: 

Dette problematiserede ‘noget’ der muligvis både (op)findes og (gen)opdages bliver 
for bestemte former for overvejelse og indgriben til en ‘genstand’ der måske ikke 
findes som sådan, eller sådan som den til tider foregiver eller påstås at være, men som 
alligevel meddeler sin virkelighedskarakter ved at sætte konkrete spor i det der faktisk 
findes.54  

Formålet er såeldes ikke at demonstrere at der bag en etableret viden vedrørende ‘den danske 

model’ , blot er konstruktion og myte. Men derimod er formålet at vise at problematiseringen 

af ‘den danske model’  er betinget af tidens vidensformer etc., og er et faktisk forekommende 

‘noget’ der sætter helt konkrete spor i det der faktisk findes, og dermed må tilskrives en 

virkelighedskarakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 M. Gudmand-Høyer 2013: Stemningssindsygdommenes historie i det 19. århundrede – Omtydningen af 
melankolien og manien som bipolære stemningslidelser i dansk sammenhæng under hensyn til dannelsen af det 
moderne følelseslivs relative autonomi. En problematiserings- og erfaringsanalytisk undersøgelse. 
(Frederiksberg: Doctoral School of Organization and Management Studies), s. 57 
54 Ibid., s. 60 
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Kapitel 4: Arbejdsmarked, deregulering og reformer 

§1. Indledning §2. Den neoliberale regulering af arbejdsmarkedet – ‘den danske model’  §3. 

Fremkomsten af de neoliberale ideers krise og fortsatte indvirkning §4. Afrundende 

bemærkninger 

 

§1. Indledning 

Formålet med nærværende kapitel er at skitsere baggrunden for aktuelle problematiseringer 

af ‘den danske model’  som utilstrækkelig i forhold til det offentlige arbejdsmarked, 

flexicurity og EU, der udfoldes i kapitel 5. Problematiseringerne af ‘den danske model’ , der 

har figureret siden finanskrisen, er opstået som en kritisk respons på den positive semantik, 

der har omgærdet konceptualiseringen af det danske arbejdsmarked med ‘den danske model’  

og flexicurity som omdrejningspunkt. Denne konceptualisering implicerer kort sagt, at ‘den 

danske model’  som en hybrid mellem minimal statsregulering og liberal markedstænkning 

udgør det bedste grundlag for regulering af arbejdsmarkedet, idet det sikrer størst mulig 

fleksibilitet og social sikkerhed. Modellen forudsættes at være blevet genstand for bekymring 

som en følge af erfaringen af de neoliberale ideers krise og de facto fortsatte indvirkning på 

velfærdsstaten i form af aktiv markedsskabelse. 

 

Kort opsummeret kan opfattelsen af arbejdsmarkedet siges at implicere en forståelse af 

velfærdsstaten, der siden 70'erne har været stærkt præget af neoliberale ideer og initiativer 

med en lang række af dereguleringer, privatiseringer og markedsskabelse til følge, samt en 

medfølgende antagelse om lige dele rationelle individer og markedseffektivitet. Denne 

neoliberale samfundsudvikling tænkes at have ændret de vestlige velfærdssamfund markant i 

disse år, og synes som konsekvens at have foranlediget finanskrisen. Som det skal vises i det 

følgende, har der umiddelbart været en lyst til at forlade de neoliberale ideer, og reformere 

velfærdsstaten. Men som det også vises, har det på trods af denne lyst vist sig svært at forlade 

disse ideer på afgørende områder. Nærværende fremstilling af de neoliberale initiativers krise 

viser, at måden, hvorved problemerne søges løst, baserer sig på nøjagtig samme neoliberale 

antagelser, som ledte til problemerne i første omgang. Der er med andre ord tale om en 

velfærdsstat i krise på grund af neoliberale ideer og antagelser, men som ikke desto mindre 

søger at komme ud af krisen ved at regulere sig ud af krisen på baggrund af de samme 
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antagelser. Der er således tale om en erfaring af, at de neoliberale ideers indvirkning på 

velfærdsstaten forekommer kriseramt, men ikke desto mindre de facto stadig har indflydelse i 

praksis på grund af erkendelsen af behovet for aktiv markedsskabelse. 

  
Kapitlet vil indledningsvis give et kort rids af, hvorledes det danske arbejdsmarked, og i 

særdeleshed ‘den danske model’ , er blevet problematiseret siden 1990´erne, både som 

trepartsforhandlinger og flexicurity i et meget positivt ladet vokabular. Dernæst vil den 

føromtalte erfaring vedrørende de neoliberale ideers krise og defacto fortsatte indvirkning på 

velfærdsstaten i form af aktiv markedsskabelse, der synes at sætte sig stadig mere igennem, 

blive skitseret. Mere præcist vil dette sige, hvorledes de neoliberale dereguleringsinitiativer i 

stigende grad er blevet problematiseret som kriseramt i perioden efter finanskrisen. Der tages 

afsæt i en dansk teoretiker; Ove K. Pedersen og dennes værk Konkurrencestaten. Pointen for 

Pedersen er, at de neoliberale ideer og initiativer, der i stigende grad har gjort sig gældende 

siden 70´erne, ikke har virket gnidningsløst, men derimod har medført en række problemer, 

der ganske vist søges løst med initiativer, der kan fremstå nye og anderledes, men som 

grundlæggende baserer sig på de samme neoliberale grundantagelser. Kapitlet ender med kort 

at opsummere positionerne.  

 

§2. Den neoliberale regulering af arbejdsmarkedet – ‘den danske model’  

I oktober 2002 kunne daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen meddele den danske 

dagspresse, at alle folketingets partier, på nær Enhedslisten og SF, var blevet enige om at 

indgå forlig om en arbejdsmarkedsreform. Reformen havde en række formål, der alle havde 

til hensigt at få flere i arbejde og i særdeleshed at få flere i arbejde hurtigere. Af konkrete 

tiltag var bl.a.: de ledige skulle fra 1. dag være rede til at tage ‘rimeligt’ arbejde; unge under 

20 år mistede retten til at modtage dagpenge eller kontanthjælp under uddannelse; der skulle 

tages personlig kontakt til den ledige mindst hver tredje måned som en del af et individuelt 

tilpasset kontaktforløb; og endeligt skulle den ledige ‘aktiveres’ hver gang, den ledige havde 

været væk fra arbejdsmarkedet i seks måneder. Samtidig lagde reformen op til en 

differentiering af de ledige efter økonomisk afvejning; unge skulle aktiveres hurtigt, mens 

nedslidte ledige over 50 år ikke for enhver pris skulle aktiveres. Redskaberne til at få den 

ledige aktiveret blev samtidig reduceret til kun at træde i kraft, såfremt ‘der er tale om et klart 

defineret skridt frem mod et job eller hel eller delvis selvforsørgelse’. Redskaberne 
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indbefattede: opkvalificering, løntilskud og virksomhedspraktik. Reformen havde ud over at 

flytte mennesker fra passiv overførselsindkomst til arbejdsmarkedet også til formål at 

muliggøre en række besparelser på området. Besparelser, der sidenhen skulle bruges på 

skattelettelser. De ideologiske udgangspunkter til trods kunne alle forligspartierne erklære, at 

de hver især havde fået sat deres positive præg på forliget, og var godt tilfredse med 

slutresultatet.55  

 

Også LO´s daværende sekretær, Harald Børsting, kunne i en pressemeddelelse udtrykke sin 

tilfredshed med dette brede forlig.56 Dels udgjorde reformen ‘et solidt udgangspunkt for at få 

flere i arbejde’, og nok så vigtigt havde regeringen lyttet til fagbevægelsens ønsker. Som 

Harald Børsting gav udtryk for, var rammerne nu fornuftigt sat op. Det eneste der manglede, 

var nu, at arbejdsmarkedets anden part udfyldte sin rolle: 

I LO er vi meget tilfredse med, at der i højere grad bliver taget udgangspunkt i den 
lediges egne ønsker, og at fokus er flyttet fra aktivering til beskæftigelse. Nu mangler 
vi blot, at virksomhederne også bidrager aktivt og påtager sig deres del af ansvaret 
for, at vi får gjort plads til de ledige på arbejdsmarkedet.57 

2002-reformen viser, hvorledes ‘den danske model’  formodes kun at kunne virke succesfuldt 

gennem en vis mængde statslig regulering, ganske vist informeret og ‘godkendt’ af 

arbejdsmarkedets parter.58 Den danske arbejdsmarkedsmodel bygger på en ganske særlig 

arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter. ‘den danske model’  er udgjort af tre 
                                                
55 http://politiken.dk/oekonomi/ECE42938/bredt-forlig-om-arbejdsmarkedsreform/ 
56 Børsting fungerede sidenhen som LO-formand i perioden 2007-15. 
57 https://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2002/10/LOGodemulighederiarbejdsmarkedsreform.aspx 
58  Heri findes også begrundelsen for, hvorfor nærværende paragraf anser den danske model som en neoliberal 
anordning frem for klassisk liberal. Distinktionen følger M. Foucault 2008: The Birth of Biopolitics – Lectures 
at Collège de France (New York: Picador – Palgrave Macmillan). Mens markedet for de klassiske liberalister – 
ifølge Foucault – først blev anskuet som et sted, hvor transaktioner kunne finde sted, og senere som et sted for 
konkurrence mellem mennesker, lå det helt grundlæggende fast, at liberalisterne i begge konceptioner bekendte 
sig til laissez-faire økonomi. Den grundlæggende antagelse var, at markedet var en del af den menneskelige 
natur, og dermed ikke var noget som staten skulle interfere i, medmindre dette bestod i den helt grundlæggende 
beskyttelse af den private ejendom, beskytte mod tyveri og monopoldannelse - udover dette anfører liberalister 
ifølge Foucault at ‘[...] the market must be a cleared space free from intervention.’ Og som han konstaterer 
samme sted: ‘The most that was asked of the state was that it supervise the smooth running of the market, that is 
to say, that it ensure respect for the freedom of those involved in exchange. The state did not have to intervene 
within the market therefore.’ Skønt dette standpunkt, ifølge Foucault, ofte også tilskrives neoliberalister, er det 
dog ikke tilfældet. For skønt der er enighed om, at markedskonkurrence er mest effektivt, og i sig selv 
ønskværdigt, anskues markeder ikke som naturlige, men derimod som noget der aktivt skal skabes. Selve 
konkurrencen tænkes at foregå i spil, der sammen med deres regler må skabes, såfremt de ønskelige effekter af 
konkurrence skal opnås. Teorien om fuld konkurrence skal således ikke, i neoliberal optik, forstås som positiv 
teori, men derimod som normativ teori. Kort sagt, implicerer dette at markedet, i neoliberalt perspektiv, skal 
skabes aktivt. Alt dette har store konsekvenser for hvorledes statens rolle defineres. For i kraft af af 
neoliberalismens konstruktivistiske element, kan statens rolle ikke længere begrænses til kun at sikre plads til at 
markedet kan udfolde sig. Tværtimod forudsættes det at staten går forrest i kampen for at skabe markeder. Det 
kunne således sige, at det grundlæggende spørgsmål staten har handlet efter er hvorledes samfundet kan 
reformeres, så det sker under hensyn til den aktive markedsskabelse. (kap. 5) 
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dele: trepartsaftalerne, kollektive overenskomster og høj organiseringsgrad. Tilsammen 

kaldes disse tre dele også ´Den gyldne trekant´. 

  

Det er kutyme, at staten afholder sig fra at blande sig i løn- og arbejdsvilkår, mens 

beskæftigelsespolitikken præges af et tæt samarbejde mellem stat og arbejdsmarkedets parter. 

Som Beskæftigelsesministeriet skriver: 

Statens samarbejde med arbejdsmarkedets parter er i dag en integreret del af hele 
beskæftigelsespolitikken. Også på de områder, som især reguleres ved lovgivning, fx 
arbejdsmiljø, jobformidling og arbejdsløshedsforsikring, er der et udstrakt samarbejde 
og inddragelse af parterne. Lovforslag, som berører arbejdsmarkedet, bliver sendt til 
høring hos parterne, før Folketinget vedtager dem.59 

Som nævnt afholder staten sig grundlæggende fra at blande sig i løn- og arbejdsvilkår, ‘så 

længe arbejdsmarkedets parter er i stand til at løse problemerne selv på en forsvarlig måde. 

Det er noget særligt for det danske arbejdsmarked.’60 Grunden til dette skyldes, at de 

kollektive overenskomster tænkes at være mere hensigtsmæssige end lovgivning: 

fordi arbejdsmarkedets parter hurtigere og bedre selv kan tilpasse aftalerne til den 
enkelte branche eller den enkelte virksomhed, end staten kan. Parterne accepterer 
også i højere grad vilkår, som de selv har været med til at fastsætte.61  

Der kan således siges indenfor ‘den danske model’  at være en grundlæggende tro på, at 

markedet selv er i stand til at handle fornuftigt, og bedre end staten ville kunne gøre det i 

forhold til løn- og arbejdsvilkår. Ligesom selve beskæftigelsespolitikken har brug for input 

fra arbejdsmarkedets parter for at kunne blive udformet mest fornuftigt. Tilsammen udgør 

‘den danske model’  i dens nuværende konkrete udformning, udover den ’Gyldne trekant’, 

også det, der kaldes flexicurity. Som Beskæftigelsesministeriet skriver: 

Den danske version af flexicurity har skabt et dynamisk arbejdsmarked, der i høj grad 
bidrager til, at den danske økonomi er konkurrencedygtig i en mere og mere 
globaliseret verden.62  

 

                                                
59 
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/Det%20arbejdsretlige%20omraade/Den%20danske%20mo
del.aspx 
60 
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/Det%20arbejdsretlige%20omraade/Den%20danske%20mo
del.aspx 
61 
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/Det%20arbejdsretlige%20omraade/Den%20danske%20mo
del.aspx 
62 
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/Det%20arbejdsretlige%20omraade/Flexicurity/Flexicurity
%20i%20Danmark.aspx 
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Flexicurity 

I artiklen Flexicurity - afklaring af et begreb i bevægelse fra 2007 forsøger Bredgaard, Larsen 

og Kongshøj Madsen at afklare begrebet flexicurity. Begrebet er helt centralt for det danske 

arbejdsmarked, og er en sammentrækning af flexibility og security, og dækker, ifølge 

forfatterne, over en arbejdsmarkedsmodel, der fordrer fleksibilitet i form af virksomhedernes 

ret til let at opsige og hyre medarbejdere, og omvendt sikre de ansattes sociale sikkerhed i 

form af økonomisk understøttelse, skulle de stå uden arbejde. Modellen har til formål at 

skabe et smidigt og dynamisk arbejdsmarked, der samtidig fordrer social sikkerhed.  

 

Selvom flexicurity er blevet synonym med det danske arbejdsmarked, kan begrebets 

oprindelse spores tilbage til Holland i 1990´erne.63 Det hollandske system var på daværende 

tidspunkt så ufleksibelt i forhold til afskedigelser af medarbejdere, at det virkede hæmmende 

for virksomhedernes vilje til at ansætte nye medarbejdere. For at afskedige medarbejdere var 

det på denne tid nødvendigt at rette henvendelse hos enten det lokale retssystem eller de 

såkaldte Centre for Arbejde og Indkomst. Systemet resulterede i, at virksomhederne i stadig 

større grad begyndte at benytte ansatte i midlertidige kontrakter for at skabe den fornødne 

fleksibilitet. I 1999 blev systemet indført ved lov: 

Pointen i lovgivningen var netop at rette op på ubalancen mellem et ufleksibelt 
arbejdsmarked for kernearbejdskraften og en usikker arbejdsmarkedssituation for 
periferiarbejdskraften. Afskedigelsesbeskyttelsen for ordinært ansatte blev 
modificeret, systemet med tilladelser for vikaransættelser blev afskaffet, og 
ansættelsesbeskyttelsen for atypiske medarbejdere blev styrket. En væsentlig hensigt 
var at fremme en udvikling fra jobsikkerhed til beskæftigelsessikkerhed, særligt 
gennem en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik64 

Skønt flexicurity oftest i dansk kontekst forbindes med Nyrup Rasmussen grundet 90´ernes 

beskæftigelsespolitik med fokus på forholdet mellem fleksibilitet og sikkerhed, er det ikke før 

2004, at begrebet vinder indpas i dansk politisk sammenhæng. Dette sker ikke mindst takket 

være Anders Fogh Rasmussens omfavnelse af begrebet ved Venstres sommerlandsmøde: 

 Vi havde EU-topmøde forleden. Der havde jeg lejlighed til at fortælle lidt om det. 
Den drøftelse foregik jo på engelsk. Jeg kombinerede de to ord og sagde, at vi har 
‘flexibility’ og ‘security’, og så kaldte jeg ‘den danske model’  for ‘flexicurity’. Det 
er godt, for på fransk hedder det ‘flexicurité’.65 

                                                
63 T. Bredgaard, F. Larsen og P. Kongshøj Madsen 2007: Flexicurity – afklaring af et begreb i bevægelse 
(Tidsskrift for Arbejdsliv) Årgang 9, nr. 4  
64 Ibid., s. 9 
65 T. Bredgaard, F. Larsen og P. Kongshøj Madsen 2007: Flexicurity – afklaring af et begreb i bevægelse 
(Tidsskrift for Arbejdsliv) Årgang 9, nr. 4  
65 Ibid.,10  
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Ifølge Bredgaard, Larsen og Kongshøj Madsen etablerer flexicurity sig som et plus-ord på 

begge sider af det politiske spektrum efterfølgende.  

I en dansk sammenhæng er flexicurity navnlig blevet forstået som en kombination af: 
(1) et fleksibelt arbejdsmarked med høj jobmobilitet, og (2) et udstrakt social 
sikkerhedsnet i form af dagpenge og kontanthjælp, samt (3) en aktiv arbejdsmarkeds- 
og uddannelsespolitik 66 

Ifølge Bredgaard, Larsen og Kongshøj Madsen er dansk flexicurity en model, der synes at 

forene ‘liberale markedsøkonomiers dynamik med den sociale tryghed fra de skandinaviske 

velfærdsstater’. Og kan i den optik betegnes som en hybrid mellem velfærdsstaten og et 

liberalt arbejdsmarked.67 En hybrid, der ifølge Bredgaard, Larsen og Kongshøj Madsen anses 

dog af visse teoretikere for at være grundlæggende ustabil, hvilket dog afvises da 

fleksibilitetesdelen af den danske variant af flexicurity kan dateres helt tilbage til 

Septemberforliget i 1899,  der startede ‘den danske model’  og siden har udgjort ‘grundloven’ 

for det danske arbejdsmarked, mens sikkerhedsdelen kan dateres tilbage til 1907. Kun ´den 

gyldne trekants´ sidste ben, den aktive arbejdsmarkedspolitik, bliver først for alvor udviklet i 

90´erne. Den kritik, der med rette kan rettes mod ‘den danske model’  og flexicurity, er at 

deri nyere sammenhæng altid har været ‘parkeret’ op mod 25% af den voksne befolkning på 

forskellige former for overførselsindkomst. ‘den danske model’ s succes skal derfor, ifølge 

Bredgaard, Larsen og Kongshøj Madsen, ikke bedømmes i forhold til dens evne til at sikre, at 

25 % af arbejdsstyrken fanges i sikkerhedsnettet. Succesen skal derimod: 

[...] først og fremmest måles på, at den danske arbejdsmarkedsmodel har bidraget til 
en høj grad af institutionel konkurrenceevne, som i det lange tidsperspektiv har sikret 
Danmark en plads blandt den vestlige verdens højindkomstlande’68  

Som det fremgår af ovenstående eksempel af 2002-reformen, og Bredgaard, Larsen og 

Kongshøj Madsens artikel vedrørende flexicurity er der både fra politisk hold og teoretisk 

side en udpræget tiltro til både ‘den danske model’  og dens evne til at regulere 

arbejdsmarkedet, der godt nok gradvist kan forbedres og tilpasses den aktuelle situation, men 

som grundlæggende er den rigtige måde at organisere arbejdsmarkedet på. Men som det vises 

i næste kapitel, sker der i kølvandet et skred i problematiseringerne af ‘den danske model’ , 

der foranlediges af en grundlæggende stillingtagen og kritik af de neoliberale ideers krise og 

                                                
66 T. Bredgaard, F. Larsen og P. Kongshøj Madsen 2007: Flexicurity – afklaring af et begreb i bevægelse 
(Tidsskrift for Arbejdsliv) Årgang 9, nr. 4  
s. 11 
67 Ibid., s. 11 
68 Ibid., s. 12 
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fortsatte indvirkning, og de reformer og initiativer, som dette foranlediger. Det er denne 

stillingtagen, der i det nedenstående afsnit vil blive skitseret. 

§3. Fremkomsten af de neoliberale ideers krise og fortsatte indvirkning 

På baggrund af disse indledende noter kan fokus nu rettes mod Ove Kaj Pedersens 

Konkurrencestaten (2011), der som en del af Pedersens disputatsarbejde beskriver forholdet 

mellem stat, neoliberalisme og dereguleringer samt de konsekvenser, dette har impliceret i 

dansk kontekst, herunder i forbindelse med (de)reguleringen af arbejdsmarkedet. 

Konkurrencestaten beskriver således den sælsomme udvikling, som velfærdsstaten har 

gennemgået, hvor neoliberalismen og den såkaldte økonomisme for alvor har slået igennem 

institutionelt med en lang række konsekvenser for organiseringen af det offentliges 

institutioner til følge, samt den grundlæggende måde at forstå stat og individ. Men samtidig 

er det også en skildring af det selvsamme sæt af ideers tilstand som ‘kriseramt’. 

 

Arnestedet for denne udvikling spores tilbage til 1970´erne, hvor en lang række faktorer 

synes at have haft afgørende betydning: Danmark indtræder i EF, og slipper samtidig 

drømmen om et fælles Norden; den danske økonomi integreres i den internationale; denne 

internationale økonomi, der har virket siden slutningen af 2. Verdenskrig, bryder sammen i en 

økonomisk krise med massearbejdsløshed og forsøg på at rekonstruere de nationale 

økonomier til følge; og endelig er det i denne periode, at de stort anlagte velfærdsstater viser 

sig ikke at kunne finansieres med den følge, at arbejderbevægelsen påbegynder sin opløsning, 

ligesom det ‘gamle’ politiske system også gør det. Samtidig foranlediger dette, at den 

moderne økonomiske politik grundlægges og der bliver udviklet en strategi for 

effektiviseringer af det offentlige. Som Ove K. Pedersen formulerer det, ‘det er med andre 

ord her omkring, det moderne Danmark fødes’.69 

 

Det er navnlig én specifik ‘ideologi’, der i forlængelse af den føromtalte periode, ifølge Ove 

K. Pedersen, synes at danne fundamentet for konkurrencestaten, nemlig Den 

Samfundsøkonomiske Forestilling (SØF). Denne markerer en ganske bestemt opfattelse af 

statens og økonomiens indbyrdes forhold. SØF har sit udspring i 1920´ernes finanspolitiske 

teorier, koblet til Keynes, og var ifølge Pedersen den ideologi, partierne på tværs af fløje 

kunne enes om, og dermed forudsætningen for udviklingen af velfærdsstaten. Selv i dag er 

                                                
69 O. K. Pedersen 2011: Konkurrencestaten (København: Hans Reitzels Forlag), s. 13  
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SØF blot endnu en af mange selvfølgeligheder i den politiske debat, uden at der dog 

foreligger en klar definition eller historie.70 Den afgørende konsekvens af SØF sker ifølge 

Pedersen i perioden mellem 1974-87. I denne periode fordrer SØF, at den økonomiske måde 

at tænke samfund og individ på bliver dominerende frem for den moralske/filosofiske måde, 

der ellers havde gjort sig gældende siden slutningen af 2. Verdenskrig, og som dannede 

fundamentet for velfærdsstaten. Der sker et såkaldt skifte fra moralisme til økonomisme: 

Velfærdsstaten var i grunden et politisk kulturelt projekt, og den politiske kultur var 
baseret på en moralsk eller eksistentiel opfattelse af fremtidens menneske. Denne 
forestilling om den eksistentielle personlighed er i dag afløst af forestillingen om den 
opportunistiske person, som har fortrængt den politiske teori og moralfilosofien fra 
den offentlige debat og i stedet indsat økonomismen som samfundets ideologi 
nummer 1.71 

Ændringer skete der også på et overordnet plan med ændringer i selve den vestlige 

kapitalisme. Dereguleringen af de finansielle markeder siden 80´erne ‘har ført til en 

’finansliggørelse’ af den vestlige kapitalisme, til finanskapitalens dominans over 

manufakturkapital og dermed til den globale samhandel, som har udviklet sig siden 

begyndelsen af 1990érne.’72 Som Pedersen nævner, er der stadig ikke overblik over 

konsekvenserne af denne udvikling. Tre konsekvenser af finanskapitalens og dens brug af 

gældsætning og lån som drivkraft og spekulation som katalysator for økonomisk vækst, kan 

dog ifølge Pedersen uddrages i forhold til en ny verdensorden: 1) Det var en international 

krise, men først da Lehman Brothers, på daværende tidspunkt en af verdens største finansielle 

institutioner, krakkede og sendte chokbølger igennem de internationale markeder og frøs 

transaktioner, bremsede samhandlen og fik eksportøkonomier til at stå stille med en 

efterfølgende massiv arbejdsløshed til følge. 2) Krisen indvarslede en ny tid for en ny type 

blandingsøkonomi, hvor skattekroner blev brugt som sikkerhed for de truede finansielle 

institutioner. En blandingsøkonomi, der dog skal ses i lyset af dens formål, netop at beskytte 

det allerede etablerede globale økonomi. 3) ‘At krisen også er en krise for et bestemt sæt 

ideer og idealer, af ideologiske holdninger og teoretiske præmisser, som blev formuleret i 

tiden lige før og lige efter krigen, og som vandt almen udbredelse i 1980´erne. Jeg taler om 

neoliberalismen. Det vil sige det mangeartede idékompleks, der bygger på bestemte 

antagelser om, hvad der motiverer mennesket, og hvad der karakteriserer markedet.’73 

                                                
70 O. K. Pedersen 2011: Konkurrencestaten (København: Hans Reitzels Forlag), s. 17 
71 Ibid., s. 15 – Cf. E. Lunde Larsen 2012: Frihed for Loke saavelsom for Thor – N.F.S. Grundtvigs syn på 
åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv (Københavns Universitet: Det Teologisk Fakultet) 
72 O. K. Pedersen 2011: Konkurrencestaten (København: Hans Reitzels Forlag), s. 18  
73 O. K. Pedersen 2011: Konkurrencestaten (København: Hans Reitzels Forlag),  s. 21  
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Neoliberalisme – en definition 

Ifølge Ove K. Pedersen dækker begrebet neoliberalisme over et vidt forgrenet net af ideer og 

teorier, der gør det svært at definere. Dog er der visse ting, som majoriteten af neoliberalister 

har tilfælles, hvilket ligger til grund for den definition, udredt af Boas og Gans-Morse, som 

Ove K. Pedersen anvender. Denne bygger på tre forhold vedrørende menneske og stat: 

(1) liberalisering af priskontrol og af kapitalmarkeder samt fjernelse af 
handelsbarrierer. (2) statens tilbagetrækning fra økonomien gennem deregulering, 
privatisering og outsourcing og (3) anvendelsen af pengepolitikken til at kontrollere 
pengeudbuddet, sikre mod høj inflation og styre statsunderskud.74 

På baggrund af denne definition definerer Ove K. Pedersens neoliberalismen som en 

forestilling: 

 hvor det forudsættes, at det er statens (eller kollektivets) opgave at skabe betingelser 
for, at individerne ligesom markederne kan fungere efter hypoteserne om rationalitet 
og iboende evne til at søge mod ligevægt. Det er også på den baggrund, jeg påstår, at 
neoliberalister ikke - nødvendigvis - er imod stat, ej heller imod at anvende politik til 
at fremme neoliberale antagelser, men tværtimod ser staten som en nødvendighed til 
at begrænse markedsfejl. Samtidig betragter de også staten som udstyret med fejl 
(statsfejl) og ser markedet som en nødvendighed for at begrænse disse.75 

Med definitionen ønsker Ove K. Pedersen at holde for øje, at neoliberalismen nok har ændret 

sig historisk og forskelligt i lande, og der derfor kan være stor forskel på, hvilke midler der 

bliver anvendt for at gennemføre det neoliberale projekt, men at der samtidig, forskellene i 

midlerne til trods, er rørende enighed om de underliggende antagelser og målsætninger.76 Ove 

K. Pedersen viser, hvorledes en række af disse kampe om netop midlerne har udspillet sig 

indenfor især EU-arbejdet i form af institutionelle reformer, markedsskabelse og 

dereguleringer, og nationalt ved reformeringer af velfærdsstaterne. Men han understreger 

samtidig, at disse analyser alle viser at: 

Der kan være store forskelle på, hvilke økonomiske politikker de enkelte lande og de 
enkelte regeringer anvender, men det er alligevel - og i stigende grad - neoliberale 
antagelser og mål og midler, der lægges til grund. Det bedste eksempel er den første 
Clinton-regering, der udviklede >>den tredje vej<< mellem neoliberalisme og 
keynesianisme, men alligevel tog udgangspunkt i neoliberale antagelser og 
gradbøjede dem, uden at antagelserne (men nok målsætningerne og midler) af den 
grund blev væsentligt anderledes.77 

I kølvandet på finanskrisen synes situationen ifølge Ove K. Pedersen at være vendt tilbage til 

efterkrigstiden, idet Keynes nu igen er aktuel, og blandingsøkonomien og statens indblanding 

                                                
74 O. K. Pedersen 2011: Konkurrencestaten (København: Hans Reitzels Forlag), s. 25 
75 Ibid., s. 26 
76 Ibid., s. 26 
77 Ibid., s. 28  
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igen fremhæves som et alternativ i forsøget på at løse markedsfejl. Som Ove K. Pedersen 

formulerer det: ‘En periode synes derfor afsluttet. De mest ensidige antagelser om den 

menneskelige natur er miskrediteret; ferskvandsøkonomerne er på retræte; 

saltvandsøkonomerne er ved at reformulere keynesianismen.’78 At det alligevel ikke 

forholder sig sådan, at perioden er afsluttet,  skal ses i lyset af, at der muligvis er ansatser til 

selvransagelse i forhold til de neoliberale tesers gyldighed og fortsatte diskussioner om 

(re)reguleringer af markeder, men at der ikke er blevet lanceret nogen andre grundlæggende 

antagelser: 

Nok er efterspørgselsorienteret politik (for en kort tid?) på fremmarch, i form af at 
staterne rekapitaliserer banker og pumper betydelige midler ud i økonomien for at 
fastholde eller øge efterspørgslen; og nok har regeringer udviklet nye 
blandingsøkonomier, men det er stadig udbudspolitikker, der diskuteres, og det er 
stadig sådanne politikker, der lægges vægt på, når de store landes regeringer, og også 
EU, træffer økonomisk-politiske beslutninger.79 

Ove K. Pedersen kan på denne baggrund konkludere, at krisen ikke har givet anledning til et 

paradigmeskifte i hverken den økonomiske teori eller faktisk førte økonomiske politikker. 

Det er med Ove K. Pedersens ord: 

 ‘[...] faktisk overraskende, hvor få ændringer der aktuelt synes at ske i den 
økonomisk-politiske debat, og hvor lidt krisen synes at have indflydelse på de 
antagelser såvel målsætninger og midler, om både økonomer og regeringer lægger til 
grund for deres rådgivning og for deres politikker.’80 

 

§4. Afrundende bemærkninger 

Siden 90´erne er ‘den danske model’  blevet problematiseret som en hybrid mellem minimal 

statsregulering og liberal markedstænkning. Den er således på denne måde blevet artikuleret 

som det bedste grundlag for regulering af arbejdsmarkedet, idet det sikrer størst mulig 

fleksibilitet og social sikkerhed, hvor arbejdsmarkedets parter får lov til at regulere markedet 

                                                
78 O. K. Pedersen 2011: Konkurrencestaten (København: Hans Reitzels Forlag), s. 30 – 
Ferskvandsøkonomerne refererer til økonomerne tilknyttet Carnegie Mellon University, University of 
Minnesota, University of Rochester, og ikke mindst University of Chicago, der tæller en lang række prominente 
nobelprismodtagere f.eks. Gary Becker, Milton Friedman, Eugene Fama, George Stigler, Robert Fogel, Robert 
E. Lucas. Ferskvandsøkonomernes fremkomst i 70érne var i høj grad kendetegnet ved efter skifte fra makro- til 
mikroøkonomi. Saltvandsøkonomerne refererer derimod til økonomer fra både den amerikanske vest- og 
østkyst. Primært University of California, Berkley, Brown University, Harvard University, University of 
Pennsylvania, Princeton University og Yale University og Columbia University. Ferskvandsøkonomerne tæller 
blandt andre: Robert J. Shiller, Christopher A. Sims, Thomas J. Sargent, Paul Krugman, Daniel Kahneman, 
Joseph Stigliz og Amartya Sen. 
79 Ibid., s. 30  
80 Ibid., s. 30 
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selv, og informere staten i forhold til beskæftigelses- politikken. Som vist ovenfor kan denne 

problematisering siges at tilhøre en erfaring af de neoliberale ideers krise og samtidige 

fortsatte indvirkning på organiseringen af velfærdsstaten.  

 

Erfaringen blev skitseret i en specifik dansk kontekst på baggrund af Ove K. Pedersens 

Konkurrencestaten. Pedersen skildrer samtiden som en følge af forhold opstået i 70´erne: 

Krisen, rekonstruktionen af økonomien og massearbejdsløsheden; velfærdsstatens 

ufinansierbarhed og arbejderbevægelsens opløsning, samt den moderne økonomiske politiks 

fremkomst i form af vedvarende og konstante ‘effektiviseringer’ af det offentlige. Samtiden 

er med andre ord præget af en bestemt strømning, neoliberalismen, der ganske vist antager 

mange forskellige former, men som samlet kan siges at påpege og foreskrive det fordelagtige 

i statens deltagelse i aktiv markedsskabelse og deregulering, samtidigt med at agenter 

anspores til at agere som rationelle individer.81 En konsekvens af denne strømnings 

gennemslagskraft i de vestlige velfærdssamfund var finanskrisen. Og som en følge af denne 

udleder Pedersen tre afgørende forhold, der siden har gjort sig gældende: 1) Det var en 

international krise, der medførte massearbejdsløshed, 2) den fordrede en ny 

blandingsøkonomi, der havde til formål at præservere det allerede bestående (neoliberale) 

system, og 3) krisen markerede en krise for netop neoliberalismen som ideologi. 

 

På baggrund af disse forhold, og de politiske initiativer, de har medført, kan Ove K. Pedersen 

definere neoliberalismen i praksis som ikke afvisende overfor statslig indblanding. Staten kan 

med fordel skabe betingelserne for et neoliberalistisk markedsdrevet samfund, ligesom staten 

kan begrænse markedets fejl. Omvendt anses staten også som fejlbarlig, hvilket dog kan 

imødekommes ved at lade markedet korrigere for disse. Pedersen indikerer dermed, at 

neoliberalismen og dens interventioner nok opleves problematiske og for så vidt diskuteres, 

men at de grundlæggende antagelser forbundet med netop neoliberalismen består. Hvilket 

udmønter sig i erfaringen af velfærdsstatens institutioner som kriseramte som følge af 

                                                
81 Såfremt en erfaringsanalyse skulle gennemføres, ville den netop tage afsæt i nævte strømning. Den 
økonomiske videnskab viser sig netop som veridiktions region, i langt brede perspektiv end blot for det 
økonomiske område. Hvilket formentlig kan tilskrives Chicagoskolens succes med at udbrede den økonomiske 
analyse og rationalitet til alle instanser af livet, også de der ikke tidligere blev henført herunder. Den normative 
regions beskaffenhed, hvilket skal forstås som en art normernes norm og dermed ikke primært er beskæftiget 
med den enkelte institutions normer, kunne tage afsæt i den aktive markedsskabelse som en normernes norm, 
der netop er den norm alle de andre normer synes at rette sig efter. Mens erfaringsanalysens tredje region, den 
selvforholdsmæssige, ville undersøge hvorledes vi anspores til at forholde os til os selv, som rationelle 
individer, som den økonomiske teori forudsætter det.  
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neoliberale ideer og initiativers implementering, men samtidig også en erfaring af at disse 

ideers grundantagelser stadig gør sig gældende for de responsformer, der udvikles og foreslås 

på disse problemer. Det vil sige, den aktuelle neoliberalt informerede organisering af 

velfærdsstatens institutioner har siden finanskrisen udgjort et problem, der søges løst på 

tilsyneladende nye måder. Responsformerne er ikke desto mindre i vid udstrækning betinget 

af neoliberale grundantagelser, og resulterer ofte i aktiv markedsskabelse. 

 

Tilsammen kan dette siges at udgøre en erfaring af på den ene side de neoliberale ideers 

krise og på den anden side deres fortsatte indvirkning. Problematiseringen af ‘den danske 

model’  ændrer sig i perioden fra før til efter finanskrisen som en følge af denne nye erfaring. 

Pointen er ikke, at ideen om ‘den danske model’  som en succesfuld hybrid mellem minimal 

statsregulering og liberal markedstænkning, der udgør det bedste grundlag for regulering af 

arbejdsmarkedet, idet det sikrer størst mulig fleksibilitet og social sikkerhed forlades af disse 

nyere problematiseringer, på baggrund af den skitserede erfaring. Pointen er derimod at 

modellen kommer til at fremstå forpligtende, dvs. som noget, der gør krav på at blive taget 

hånd om på en på nye måder, på grund af den nye erfaring. ‘den danske model’  udgør 

dermed et problem på nye måder i perioden efter finanskrisen. Hvorfor nye responsformer 

lanceres for at kunne håndtere dette problem. Disse nye problematiseringer vil blive 

undersøgt nærmere i næste kapitel. 
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Kapitel 5: Ansatser til en problematiseringsanalyse af ‘den 

danske model’  

§1. Indledning §2. Det offentlige arbejdsmarked §3. Flexicurity og den manglende evne til 

selvregulering §4. EU og den frie bevægelighed  

§1. Indledning 

Følgende kapitel har til formål at skitsere, hvorledes problematiseringer af ‘den danske 

model’  i perioden efter 2008 er opstået som en kritisk respons på ideen om det danske 

arbejdsmarkedet som exceptionelt succesfuldt, en succes som denne ide tilskriver ‘‘den 

danske model’ ’ og den underliggende præmis om, at det var den frivillige aftaleindgåelse 

mellem arbejdsmarkedets parter og den minimale indblanding fra staten, der sikrede denne 

succes.  

 

Den faldende opbakning til troen på ‘den danske models’ ufejlbarlighed har siden 2008 åbnet 

op for mere differentierede problematiseringer af ‘den danske model’. Ingen af disse nye 

problematiseringer synes at have indtaget en dominerende position, men synes derimod at 

fungere sideløbende. I denne ansats vil tre forskellige problematiseringer blive skitseret med 

udgangspunkt i forskellige teoretikere, der er udvalgt med henblik på at kunne tegne 

‘hovedlinjerne’. Skitserne er således ikke at være udtømmende i forhold til de teoretiske 

problematiseringer, men skal som sagt blot fungere som ansatser. Fælles for disse 

problematiseringer er, at de på trods af deres forskellighed alle kan ses som responsformer på 

den neoliberale regulering af arbejdsmarkedets.  

 

Først skitseres det, hvorledes ‘den danske model’ er blevet problematiseret som 

tilsyneladende ude af stand til at fungere ordentligt på det offentlige arbejdsmarked. Dernæst 

skitseres det, hvorledes flexicurity er blevet problematiseret som ‘den danske models’ 

manglende evne til selvregulering. Og endelig afsluttes der med en skitse af, hvorledes ‘‘den 

danske model’ ’ er blevet problematiseret som ude af stand til at håndtere arbejdets frie 

bevægelighed i EU-regi. Afslutningsvis vil kapitlets pointer blive opsummeret.  
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§2. Det offentlige arbejdsmarked 

Ifølge de to historikere Kurt Jacobsen og Dorthe Pedersen var det intet mindre end en 

historisk begivenhed, da social- og sundhedsmedhjælperne i Holstebro Kommune den 13. 

juni 2007 på et stormøde besluttede sig for at nedlægge arbejdet og påbegynde en strejke. 

Baggrunden for denne strejke var, at social- og sundhedsmedhjælperne på et møde et par uger 

forinden var blevet enige om at stille et såkaldt ‘her og nu’-krav til Holstebro Kommune om 

en lønstigning på godt 1000 kr. om måneden. Kravet kom ikke ud af det blå, men var 

inspireret af et initiativ søsat af Allerød Kommune, der havde allokeret flere penge til sin 

ældrepleje. Holstebro Kommune afviste blankt kravet om en ubetinget lønstigning, men 

foreslog en ordning, hvor social- og sundhedsmedhjælperne mod merarbejde ville få mere 

løn, samt en sygefraværsbonus. Dette blev dog pure afvist af social- og 

sundhedsmedhjælperne. Målet var ikke højere løn for mere arbejde, men en reel stigning i 

timelønnen for den enkelte ansatte. En række social- og sundhedsmedhjælpere havde det 

forgangne år forladt ældreplejen for i stedet at arbejde ufaglært på de lokale vindue- og 

vindmøllefabrikker. Her kunne de tidligere social- og sundhedsmedhjælpere berette til deres 

forhenværende kollegaer om en umiddelbar gevinst på lidt over 20 kr. i timen. Den gældende 

overenskomst sikrede den ufaglærte en timeløn på 137 kr. i timen, mens social- og 

sundhedsmedhjælperen (med 14 måneders uddannelse) kun havde ret til 115 kr. i timen.  

 

Strejken blev indledt på trods af, at den var overenskomststridig og den blev gennemført, 

selvom det kostede social- og sundhedsmedhjælperne dyrt.82 En demonstration foran 

Christiansborg med over 1000 deltagende fra hele landet vakte opsigt i medierne, og skabte 

stor sympati i den brede befolkning, samt hos en del af politikerne på Christiansborg. Den 26. 

juni genoptog social- og sundheds- medhjælperne fra Holstebro deres arbejde. Boden var nået 

op til 70 kr. i timen, og smertegrænsen var dermed nået. Men i løbet af disse godt to uger 

havde en sympatistrejke spredt sig til 74 af  landets 98 kommuner. Disse strejker ledte til øget 

allokering af ressourcer i en lang række af de berørte kommuner, men ikke i Holstebro. Dér 

forblev kassen hermetisk lukket. 

 

Derimod var der som sagt større sympati blandt visse af Christiansborgs partier. Socialistisk 

Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten overbød hinanden i deres iver efter at 

                                                
82 Omkostningerne til strejken er af FOA anslået til at have kostet ca. 211,5 mio. kr. Jf. Kongresregnskabet 
2008-2009 2010: Velfærd med Vilje (FOA Kongres) 
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imødekomme social- og sundhedsmedhjælpernes lønstigningskrav med henholdsvis 2.5, 5 og 

11 mia. kroner, mens de store traditionelle regeringsbærende partier Socialdemokraterne, 

Venstre, Konservative og Radikale Venstre i skarpe vendinger undsagde den økonomiske 

håndsrækning. Ligeledes var det et klart nej fra regeringen i forhold at tilgodese specifikke 

grupper af offentlige ansatte: 

Fastsættelse af lønningerne var et anliggende, der skulle afgøres af arbejdsmarkedets 
parter ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2008, lød beskeden.83 

Kravet om særbehandling var primært fremsat af social- og sundhedsmedhjælpernes 

fagforbund FOA og dennes formand Dennis Kristensen, der var fuldt ud klar over de mulige 

konsekvenser ved at fremture med trusler om stor konflikt og strejke, såfremt man ikke fik 

gennemtrumfet sine krav. Jacobsen og Pedersen citerer Dennis Kristensen for i Politiken den 

31. august 2007 at skulle have sagt følgende: 

Jeg ville ikke være i stand til at forsvare overfor mine medlemmer, hvis jeg ikke 
kæmpede for at få gjort noget særligt for de dårligst stillede. Jeg erkender, at jeg 
kortslutter ‘den danske model’ .84 

FOA stod dog alene med denne overbevisning, også i forhold til de andre offentlige 

organisationer, der ikke umiddelbart kunne støtte særbehandlingen af social- og 

sundhedsmedhjælperne medmindre de selv, som Jacobsen og Pedersen bemærker, kunne 

opnå samme gevinst. Sygeplejersker, pædagoger, folkeskolelærer blandt andre fremsatte 

derefter lignende krav i medierne, hvilket startede spekulationer om en nært forestående 

lønfest. Det var imidlertid ikke spillet om lønnen i sig selv, der udgjorde truslen mod 

modellen, som det fremhæves med et citat af Flemming Ibsen: 

‘Hvis politikerne giver efter for, at man kan strejke sig til en højere løn, så bryder hele 
modellen sammen’, udtalte arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg 
Universitet: ‘Hvorfor skulle sygeplejerskerne og lærerne gå på arbejde, hvis de fik 
højere løn af at stå på Christiansborg?’. Med ‘modellen’ henviste Flemming Ibsen til 
den særlige danske aftalemodel, der er baseret på, at arbejdsmarkedets parter selv 
forhandler og indgår aftaler om løn- og arbejdsforhold uden politisk indgriben.85 

Jacobsen og Pedersens fremstilling af forløbet omkring Overenskomstforhandlingen 2008 

fremstiller ‘den danske model’ s status som potentielt truet. Forhandlingerne var 

spektakulære af flere årsager. Som det beskrives var forhandlingerne formentlig de længste, 

der nogensinde havde fundet sted, idet de reelt set strakte sig fra efteråret 2007, hvor de første 

social- og sundhedsmedhjælpere begyndte af strejke og frem til sommeren 2008. Måske 
                                                
83 K. Jacobsen og D. Pedersen 2010: Kampen om den danske model – Da social- og sundhedsmedhjælperne 
rystede det etablerede system (København: Informations Forlag), s. 16  
84 Ibid., s.16 
85 Ibid., s. 17 
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vigtigere markerede forløbet også den første storkonflikt inden for det offentlige område. Et 

område der ellers tidligere havde været forskånet. Det offentlige område blev først en del af 

modellen i 1973, og er ifølge Jacobsen og Pedersen således formet af datidens økonomiske 

krise, socialdemokratismens og fagforeningernes krise og omvendt de neoliberale 

strømningers indtræden.86  

 

Samlet tegnede forløbet af forskellige parters stillingtagen til lønstigningskravene – det være 

sig politikere, arbejdsmarkedets parter eller akademikere – et billede af, at ‘den danske model 

var i fare’. Det var både selve indholdet af de krav, der blev fremsat af især FOA i form af de 

‘historisk høje lønkrav’, men også selve den praksis der fandt sted under forhandlingerne i 

kraft af ‘en stærk og hidtil uset politisering’, der bevirkede 2008-forløbets særstatus og 

perceptionen af en kriseramt model.87  

 

Efterfølgende har der ifølge Jacobsen og Pedersen været uenighed om, hvorvidt forløbet 

havde skadet eller styrket ‘den danske model’ , ligesom de to forfattere også selv mener, at 

situationen er uafklaret. Mens SDU professor Steen Scheuer fremhæves for at mene, at 

modellen samlet set var blevet styrket, fordi regeringen afholdt sig fra indgreb og dermed 

tvang arbejdsmarkedets parter til at indgå forlig, og dermed understregede modellens styrke 

og levedygtighed, henvises der også til Due og Madsen, der er langt mere skeptiske over 

konsekvenserne af forløbet: 

Modsat konkluderer arbejdsmarkedseksperterne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen 
fra Københavns Universitet, at ‘den danske model’ på det offentlige arbejdsmarked 
kun lige netop overlevede: ‘Den indlysende konklusion er, at aftalemodellen ikke kan 
holde til noget, det blot ligner en gentagelse af forløbet under 
Overenskomstforhandling 2008’, skriver de i et forskningsnotat: ‘Det vil bane vejen 
for en mere direkte politisk regulering og dermed en afslutning af ‘den danske model’ 
, som vi hidtil har kendt - i hvert fald i den offentlige sektor.88  

Det står altså ifølge Jacobsen og Pedersen hen i det uvisse, præcist hvilke konsekvenser 

Overenskomstforhandlingen 2008 har haft og vil få af konsekvenser for ‘den danske model’  

og det danske arbejdsmarked. Men et er det skitserede forløbs ‘overfladiske’ konsekvenser, 

noget andet er den fundamentale tro på modellens evne til at virke hensigtsmæssig. Her er 

Jacobsen og Pedersen langt skarpere i deres vurdering. 

                                                
86 K. Jacobsen og D. Pedersen 2010: Kampen om den danske model – Da social- og sundhedsmedhjælperne 
rystede det etablerede system (København: Informations Forlag), s. 49 
87 Ibid., s. 221 
88 Ibid., s. 222 
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Hovedpointen for analysen er, at ‘den danske model’ , i hvert fald på det offentlige 

arbejdsmarked, ‘står ved en kritisk skillevej’, hvor det er nødvendigt med både nye 

institutionelle samordningsformer og strategier i bestræbelserne på at tilpasse aftalesystemet 

‘de nye politiske rammevilkår’, der på bogens udgivelsestidspunkt henviser til VK-

regeringens indførte skattestop samt kontraktpolitikken generelt. Der listes i alt seks 

forskellige nybrud i forbindelse med Overenskomstforhandling 2008: Politisering og 

medieoffensiv, mulig nyformulering af partsforholdet, opbrud i lønstrukturen, 

lønkommission, sololøb, revitalisering af forbund.89  

Alvorligst - og en direkte trussel - udgør ændringerne i de ydre institutionelle rammer, 
hvor regeringens skattestop og strukturreformen reelt underminerer arbejdsgivernes 
selvstændige forhandlingsevne og dermed det bærende repræsentationsprincip, hvor 
parterne har autonomi til at indgå aftaler uden politisk indgreb. Men også det indre 
opbrud i lønstrukturen og i samspillet mellem fagforbundenes selvstændige ageren og 
traditionen for fælles og solidarisk optræden i et centraliseret forhandlingssystem kan 
rokke ved aftalemodellen.90 

Disse ydre institutionelle rammer og indre opbrud opgøres til fire grundlæggende principper, 

der siden 1987 med ‘Fælleserklæringen’ har udgjort det stabile grundlag for det danske 

offentlige arbejdsmarked. Det er enhedsprincippet, der tidligere har gjort sig gældende for 

KOT, der blev sat under voldsomt pres ved FOAs sololøb. Selvreguleringsprincippet der for 

alvor er blevet truet af skattestoppet og den daværende VK-regerings kontraktpolitik, der 

fastlage parterne på arbejdsgiversiden (KL og Danske Regioner). Konsensusprincippet, der 

tilsidesattes i kraft af fagforbundenes ‘historisk høje lønkrav’, der implicerede et brud med 

både økonomer og det samfundsøkonomiske hensyn og ansvar, som arbejdsmarkedets parter 

tidligere påtog sig. Og endelig ligefordelingsprincippet, der i kølvandet på 

Overenskomstforhandling 2008´s løndiskussion stillede afgørende spørgsmålstegn ved den 

eksisterende lønstruktur: 

Når det bliver tydeligt, at aftalesystemet ikke har den autonomi og enhed som hidtil 
forudsat, forsvinder princippernes bindende kraft, og der åbner sig andre muligheder 
eller nødvendigheder for faglig strategi og ageren.91 

Troen på ‘den danske model’  som succesfuldt princip for det offentlige arbejdsmarked blev 

ifølge Jacobsen og Pedersens analyse sat under voldsomt pres under og som følge af 

Overenskomstforhandling 2008. Dette specifikt indenfor fire områder: enhedsprincippet, 

                                                
89K. Jacobsen og D. Pedersen 2010: Kampen om den danske model – Da social- og sundhedsmedhjælperne 
rystede det etablerede system (København: Informations Forlag), s. 224 
90 Ibid., s. 248 
91 Ibid., s. 249 
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selvreguleringsprincippet, konsensusprincippet og ligefordelingsprincippet. Der hver især på 

forskellig vis udfordrer ideen om ‘den danske model’ , som egnet til at regulere det offentlige 

arbejdsmarked. 

 

Selvreguleringsprincippet - skattestop og kontraktpolitik 

I forhold til politiseringen og medieoffensiven adskilte Overenskomstforhandling 2008 sig 

ved, at forhandlingerne blev stærkt medieprægede modsat tidligere, hvor medierne først blev 

inddraget i de ellers hermetisk lukkede forhandlinger, når der enten var indgået forlig eller en 

konflikt var en realitet. Forhandlingerne udviklede sig, som Jacobsen og Pedersen formulerer 

det, til ‘high politics’ i kraft af organisationernes henvenden sig til Christiansborg: 

Tidligere afgrænsede kanaler for indflydelse flød sammen, og de tidligere spilleregler 
for samspillet mellem aftalesystemet og det politiske system blev sat ud af kraft i og 
med, at løn blev et varmt spørgsmål for Folketingets partier, hvoraf flere gav løfter 
om at blande sig direkte i lønforhandlingerne ved at favoriserer bestemte grupper, 
først og fremmest social- og sundhedsmedhjælperne. Det var denne stærke 
politisering, der tidligt fik både arbejdsmarkedseksperter, faglige ledere fra 
fagbevægelsen og politikerer til advare om, at ‘den danske model’ var i fare.92 

Kendetegnende for ‘den danske model’ s udvikling siden 1980´erne er ifølge Jacobsen og 

Pedersen, at arbejdsmarkedets parter forhandler om de mest basale løn- og arbejdsforhold 

uden indblanding fra politisk hold. Det er denne ‘kerne’ af ‘den danske model’ , der tænkes 

presset som en følge af fagforbundenes ageren under Overenskomstforhandling 2008. 

Overfor dette synspunkt vælger Jacobsen og Pedersen: 

at se den som en reaktion på, at de institutionelle rammer for ‘den danske model’  på 
det offentlige arbejdsmarked er blevet ændret radikalt med regeringens skattestop og 
sanktionspolitikken overfor kommunerne samt regionernes økonomiske 
selvstændighed.93 

Skellet i denne optik består i, at regeringen de facto indtrådte som direkte forhandlingsparter i 

forhold til de faglige organisationer ved Overenskomst- forhandling 2008. Dette skete i form 

af daværende finansminister Lars Løkke Rasmussens underkendelse af det indgåede forlig 

mellem KTO og KL. Dette indgreb udgør i sig selv et skifte, da indgrebet hverken havde til 

formål at forhindre eller standse en konflikt, men udelukkende at forhindre et forlig. Med 

andre ord er der altså tale om en underkendelse af markedets parters evne til at finde frem til 

den bedste løsning i økonomisk forstand således, at det da bliver nødvendigt med statslig 

regulering for at sikre arbejdsmarkedets duelighed i samfundsøkonomisk forstand. 

                                                
92 I K. Jacobsen og D. Pedersen 2010: Kampen om den danske model – Da social- og sundhedsmedhjælperne 
rystede det etablerede system (København: Informations Forlag), s. 227 
93 Ibid., s. 227 
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Jacobsen og Pedersen skildrer et forløb, hvor regeringen på den ene side lovpriser ‘den 

danske model’  og dermed afviser at blande sig med indgreb, men samtidig indgriber i 

processen mellem arbejdsmarkedets parter ved rent faktisk at underkende det forlig, der 

bliver indgået. Regeringens ageren bliver ligefrem kaldt ‘at elske ‘den danske model’  ihjel’ 

ved, at de traditionelle arbejdsmarkedsparter på arbejdsgiversiden fik frataget deres 

suverænitet og autoritet i forhandlingsmæssig forstand. 

I stedet for arbejdsmarkedets selvregulering har vi fået en situation, hvor regeringen 
og dermed det politiske system mere eller mindre direkte deltager i forhandlingerne - 
omend det søges camoufleret.94 

Siden 70´erne har den danske arbejdsmarkeds aftalemodel været genstand for stadig større og 

strammere landspolitisk udgiftsstyring, der i første omgang kulminerede i 1987 med parternes 

fælleserklæring, og nu igen med Overenskomstforhandling 2008 synes at være kulmineret, 

idet staten er trængt direkte ind i selve forhandlingsrummet: 

I et historisk perspektiv kan man derfor betragt FOAs og Sundhedskartellets ageren 
under Overenskomstforhandling 2008 som katalysator for og et symptom på et 
begyndende, synligt opbrud i ‘den danske model’, der har været undervejs i mange år 
- i hvert fald, når det gælder det offentlige arbejdsmarked.95 

Som Jacobsen og Pedersen bemærker det, mister partsstyret: 

 [...] institutionel selvstændighed og underlægges nu (ligesom anden sektorpolitisk 
koordination) regeringens overordnede styring og (velfærds)politiske kontrakt med 
befolkningen, hvilket bliver det højere imperativ, begrundet i formålet om at 
kontrollere og styre de offentlige udgifter og hele den offentlige sektor, herunder 
kommuner og regioner.96 

Det bevirker, at modellen er sat under pres, idet regeringen bliver til forhandlingspart for de 

faglige organisationer. Det bliver derved nødvendigt at fremture med overenskomstkrav i 

medierne for at kunne lægge det nødvendige pres på regeringen i forhandlingssituationen. 

Omvendt stiller det afgørende problem om, hvorledes og hvorvidt det er muligt at opretholde 

modellens selvreguleringsprincip.97 

                                                
94 K. Jacobsen og D. Pedersen 2010: Kampen om den danske model – Da social- og sundhedsmedhjælperne 
rystede det etablerede system (København: Informations Forlag), s. 229 
95 Ibid., s. 229 
96 Ibid., s. 230 
97 Ibid., s. 230 – Tvivlen om hvorvidt selvreguleringsprincippet kan overholdes, genfindes blandt andet i 
litteraturen angående EU direktiver og forordningers direkte indvirkning i den danske model og arbejdsmarked, 
inden for felter der traditionelt anses for at være selvregulerende af arbejdsmarkedets parter, og kan for så vidt 
anses som et sælsom konstellation hvor EU systemet historisk set har omfavnet den danske model (også som 
flexicurity), men samtidig gennem reguleringerne de facto har problematiseret modellens evne til selvregulering 
– det vil sige, at det bliver nødvendigt at regulere for at få dereguleringen til at virke optimalt. Denne formation 
vil blive yderligere udfoldet nedenfor.  
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Ligefordelings- og Enhedsprincippet – lønstruktur og solidaritet 

Også i forhold til lønstrukturen kan der siges at være sket afgørende brud. Dette gælder både i 

form af pres på ligefordelingsprincippet, der som stiltiende faktor har udgjort selve 

grundlaget for de faglige organisationers såkaldte ‘sammenholdsfaktor’. Ved FOA´s enegang 

og krav om større lønstigning end den offentlige sektor generelt  blev der skabt et indre 

institutionelt pres.98 Denne type er ganske vist set før, og kan for så vidt siges at kunne spores 

helt tilbage til 1987 og til fælleserklæringen vedrørende den samfundsøkonomiske 

ansvarlighed, som arbejdsmarkedets parter indgik. Fælleserklæringen rykkede fundamentalt 

ved grænserne eller konfliktlinjerne for arbejdsmarkedets parter over på lønmodtagersiden. 

Fælleserklæringen indvarslede, hvorledes det nu var den interne prioritering imellem de 

faglige organisationer, der udgjorde konfliktlinjerne, og dermed også lagde kimen til FOA´s 

soloudbrud godt tyve år efter fælleserklæringens tilblivelse. Ligeledes gjorde tidens 

fremherskende moderniseringsdagsorden og det dertilhørende krav om decentralisering også 

sit for på afgørende områder at ændre forudsætningerne for selve aftalestrukturen ‘[...]hvor 

der [nu] stilles krav om større fleksibilitet, branche vise, lokale og endog individuelt baserede 

aftaler.’99 I lyset af de bemærkninger og det hændelsesforløb, der skitseres, forekommer det 

ligefrem Jacobsen og Pedersen forunderligt, at KOT holdt så godt sammen indtil 2008. 

 

Endelig udgjorde koblingen mellem de offentlige ansattes løn og kvaliteten i de offentlige 

velfærdsydelser den sidste nye brudflade  ifølge Jacobsen og Pedersen. Parolen ‘mandeløn til 

kvindefag’ problematiserer dermed yderligere ‘den danske model’ s formåen: 

Ligeløn blev rejst som en historisk udfordring, der ville kræve ekstraordinære 
løsninger i form af en saltvandsindsprøjtning fra det politiske system. Herved 
udfordredes ikke bare den samfundsøkonomiske konsensus om løntilbageholdenhed, 
men også lønstrukturen og hele den relative indplacering, som har holdt den interne 
lønkamp på lønmodtagerside fastlåst i en fasttømret dynamik siden 
tjenestemandsreformen i 1969, kun afbrudt af fordelingspolitiske initiativer og 
kompromiser i forbindelse til 1970érnes mange politiske indgreb.100 

Både Dennis Kristensen og Connie Kruckow101 citeres for at anse ‘den danske model’  som 

en hæmsko i bestræbelserne på at skabe ligeløn: 

Der var derfor brug for, som Connie Kruckow udtrykte det ‘at suspendere ´den 
danske model´for at rette op på historisk skæve lønrelationer’, hvor hun lagde sig på 

                                                
98 K. Jacobsen og D. Pedersen 2010: Kampen om den danske model – Da social- og sundhedsmedhjælperne 
rystede det etablerede system (København: Informations Forlag), s. 231 
99 Ibid., s. 232 
100 Ibid., s. 234 
101 Forhenværende formand for Dansk Sygeplejerråd og Sundhedskartellet i perioden 2000-09. 
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linje med Dennis Kristensen, der tidligere havde talt for nødvendigheden af at 
anvende ‘specialværktøj’.102 

En præmis for KOT´s fortsatte beståen og dermed ‘den danske model’  er ifølge Jacobsen og 

Pedersen fagorganisationernes løsning af den interne lønmodtager- konflikt. Det er 

nødvendigt for fagorganisationerne at finde ‘fælles fodslag’ om et lønpolitisk kompromis, der 

kommer til udtryk som et ligelønsprojekt. Såfremt dette ikke lykkes, forudser Jacobsen og 

Pedersen, at initiativet overlades til arbejdsgiver- siden med et fortsat og stadig stærkere krav 

om yderligere differentiering og individualisering af løndannelsen. På trods af den 

umiddelbare succes betegnes det derfor som ‘næppe holdbart’, hvis det bliver normen at 

bryde ud af KOT-forhandlingerne for de enkelte forbund for at forhandle bedre separate 

aftaler. Det piller netop ved selve grundlaget for den danske fagbevægelse både snævert 

forstået, men også som arbejdsmarkeds part. 

 

Lignende problematiseringer af ‘den danske model’  og det offentlige arbejdsmarked 

Lignende problematisering af ‘den danske model’ s manglende brugbarhed på det offentlige 

arbejdsmarked findes hos Ibsen og Stamhus. Der holdes en grundlæggende positiv tone 

overfor ‘den danske model’  generelt, men der fremanalyseres en vis skepsis over for 

modellens formåen på det offentlige marked, dels på grund af modellens grundlæggende 

struktur, men primært på baggrund af mængden af statslige reguleringer, der er gennemført 

som en konsekvens af den manglende statslige tillid til modellen, men også parternes ageren 

og afvigelse i forhold til de ‘klassiske’ forhold for aftalesystemet, det såkaldte 

forumshopping, eksemplificeret ved FOA´s ageren under Overenskomstforhandling 2008 

som beskevet ovenfor. ‘den danske model’  defineres som følger: 

Retsforholdet mellem lønmodtagere og arbejdsgiverer og deres organisationer 
fastsættes primært ved kollektive overenskomster og kun undtagelsesvis almengøres 
ved lovgivning.103 

På den ene side fremhæves og understreges det af Ibsen og Stamhus, at staten principielt ikke 

blander sig i de aftaler, der indgås mellem arbejdsmarkedets parter. På den anden side 

fremhæves det samtidig, at staten dels er aftalepart på det offentlige arbejdsmarked, og dels 

historisk har interveneret i arbejdskonflikter på det private arbejdsmarked. Det understreges 

                                                
102 K. Jacobsen og D. Pedersen 2010: Kampen om den danske model – Da social- og sundhedsmedhjælperne 
rystede det etablerede system (København: Informations Forlag), 235 
103 F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 
271 
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dermed, at staten reelt spiller en væsentlig rolle i reguleringen af det danske arbejdsmarked i 

forhold til løn- og arbejdsforhold.  

 

Det konstateres, at symmetriske magtforhold ikke gør sig gældende imellem 

arbejdsmarkedets parter, men det er dog stadig parternes overbevisning, at ‘den danske 

model’  er bedre end alternativet, nemlig lovbestemte arbejdsmarkedsmodeller. På trods af de 

løbende diskussioner om, hvorvidt aftalesystem eller lovgivning skulle gøre sig gældende, 

har aftalesystemet ifølge Ibsen og Stamhus historisk overlevet og beholdt sin autonomi, skønt 

systemet er blevet ‘suppleret med og understøttet af lovgivning på en lang række felter.’104 

Men som der anføres, er der, på trods af at arbejdsmarkedets parter umiddelbart synes at 

værne om modellens frie aftaleret, været en stigende tendens til, at parterne satser på at få 

gennemført lovgivning, såfremt der kan opnås større gevinster end ved de traditionelle 

forhandlinger. Dette fænomen betegnes som forumshopping og kan på sigt udgøre en 

væsentlig trussel mod ‘den danske model’ . Men modellen har, som Ibsen og Stamhus 

understreger, ‘overlevet fint med lovgivning, der supplerer og ikke erstatter indgåede aftaler.’ 

Det helt unikke ved de offentlige overenskomstforhandlinger er ifølge Ibsen og Stamhus, at 

magtforholdene meget entydigt favoriserer arbejdsgiversiden. Politikerne kan lave love, der 

regulerer området, finansministeren fastlægger rammerne for kommunernes økonomi og 

styrer regionernes økonomi fuldstændig. Ydermere kan konfliktretten kun dårligt bruges efter 

hensigten på det offentlige område, da tabet kun vil ramme lønmodtagerne, mens det i 

princippet gavner statskassen modsat på det private område, hvor konflikten rammer begge 

parter økonomisk.105 

 

Storlockouten i 2013 på skoleområdet fremhæves som et eksempel på ‘den danske model’ s 

manglende evner til at regulere på det offentlige område: 

De offentlige arbejdsgiveres lockout var alt omfattende og ramte hele skoleområdet, 
en strejke var derfor ikke et våben, som fagforeningerne kunne bruge. Lockouten 
ramte fagforeningerne, primært Danmarks Lærerforening hårdt, men forbedrede både 
kommunernes, regionernes og statens økonomi ganske meget, da de blev frigjort for 
lønudbetalinger til lærerne. Konflikten blev aflsluttet med et lovindgreb, som lå 
meget tæt op ad Finansministeriets og KL´s overenskomstkrav, og konflikten viste 

                                                
104 F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 
275 
105 Ibid., s.290 
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således tydeligt, hvilken uforholdsmæssig stor politisk og økonomisk magt de 
offentlige arbejdsgivere har i det offentlige aftalesystem.106 

Konfliktløsningssystemet og konfliktretten er adopteret fra det private system, hvor det ifølge 

Ibsen og Stamhus har til hensigt at udmatte begge parter, således at begge parter bliver mere 

forligsorienterede. Dette virker som sagt anderledes i det offentlige, hvorfor Ibsen og 

Stamhus hævder, at modellen ‘ikke er specielt velegnet til at løse konflikter i den offentlige 

sektor.’107 

 

Ibsen og Stamhus konstaterer, at de offentlige overenskomster primært har til hensigt at 

fordele løn og andre goder på baggrund af den økonomiske ramme.108 De fremhæver også 

med henvisning til Overenskomstforhandling 2008, at det har været muligt for visse 

organisationer at konflikte sig til større beløb, end den økonomiske ramme oprindeligt havde 

fastsat. Det påpeges dog også, at denne sejr var dyrt købt, idet udgifterne gjorde, at gevinsten 

først ville give overskud 10-15 år senere. På baggrund af principperne for lønrammen kan det 

fastslås, at løndannelsen i den offentlige sektor de facto er bestemt af den private sektors 

lønudvikling. Ydermere gør en reguleringsordning sig gældende, der sørger for, at offentligt 

ansatte kompenseres med 80% af en eventuel stigning i det private, mens der omvendt 

foretages en negativ modregning af offentlige lønninger, såfremt det private overhales af det 

offentlige. Ifølge Ibsen og Stamhus kan:  

Man kan derfor hævde, at en storstrejke i den offentlige sektor, hvis mål er at kæmpe 
sig til en lønstigning, der er højere end lønstigningerne i den private sektor, er 
nyttesløs, så længe reguleringsordningen hersker over løndannelsen på det danske 
arbejdsmarked.109 

Ifølge Ibsen og Stamhus har overenskomsternes indhold ændret sig på to måder. Dels er de 

blevet dybere og dels er de blevet bredere. At de er blevet dybere, skal ses i forlængelse af 

arbejdsgivernes, både private og offentliges, lyst til større frihed og mindre regulering, så det 

bliver muligt at indgå individuelle aftaler med funktionærer, da denne gruppe forudses at 

vokse på bekostning af timelønnede, ifølge Ibsen og Stamhus.  

 

                                                
106 F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), 
s.291 
107 Ibid., s. 291 
108 Det bør nævnes at rammen er bestemt af tre forhold: 1) at den private sektor skal være lønførende, idet den 
er konkurrenceudsat på et globaliseret marked, 2)Den offentlige sektor må ikke være lønførende, da dette 
tænkes at påvirke den private sektors konkurrenceevne negativt, 3) lønudviklingen i den offentlige sektor skal 
over tid følge den private sektors udvikling, for at forhindre proletarisering af den offentlige sektors ansatte. 
109 F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 
293 
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‘Overenskomstforhandlingerne er blevet mere decentraliserede for at styrke de enkelte 

virksomheders rum for selv at kunne bestemme deres egen løn- og arbejdstidspolitik’, som 

det hedder sig. Bredden dækker over, at der på indholdssiden af overenskomsterne nu 

optræder en lang række velfærdstemaer, der umiddelbart ligger uden for de to traditionelle 

områder reguleret af arbejdsmarkedets parter. Disse velfærdstemaer dækker over barsel, 

pension, uddannelse, trivsel, sundhed, udvikling og karriere, vilkår der drejer sig om ‘hele 

tilværelsen’. Tilførslen af velfærdstemaerne til overenskomstforhandlingerne er ifølge Ibsen 

og Stamhus foranlediget af Christiansborgs politikere og er initieret af ‘et finansieringsbehov, 

da den offentlige sektors økonom [sic] vil være presset hårdt i fremtiden’. Reguleringerne 

skal dermed ses som regulære besparelsesmuligheder, der virker som et alternativ til 

egentlige nedskæringer i den offentlige sektor.110  

 

Lignende kritik, dog med afsæt i Strukturreformen111 fra 2007, anfører professor Henning 

Jørgensen. Han siger ligefrem, at det er dristigt at sige, at ‘den danske model’  gælder i det 

offentlige system. Grunden til dette er, at der med reformen blev givet staten en vetoret 

overfor regionale overenskomstforlig, således at staten nu agerer storebror på 

arbejdsgiversiden, hvilket ifølge Jørgensen kom til udtryk ved ‘lærerkonflikten’ i 2013, hvor 

lærerne blev lockoutet, og et regeringsindgreb gennemført, uden forligsmanden fik mulighed 

for at ‘finde et kompromis, der kunne fremsendes som mæglingsforslag.’112 Som Jørgensen 

konkluderer: 

Deraf ses, at autonomien for forhandlings- og aftalesystemet er bragt i fare, for så 
underlægges det andre hensyn end de rent faglige og regulative. Arbejdsgiveren er 
magtmæssigt helt overlegen, og kampmidlerne er ulige fordelt. Faktisk er det en 
dristig påstand at sige, at man også har en ’dansk model’ i den offentlige sektor.113 

§3. Flexicurity og den manglende evne til selvregulering 

Som det er nævnt tidligere og som vil fremgå af følgende afsnit, kan ‘den danske model’  

ikke udelukkende siges at referere til arbejdsmarkedets parter og disses selvregulering af 

arbejdsmarkedet gennem trepartsforhandlinger. Som Bredgaard og Kongshøj Madsen skriver, 

                                                
110 F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 
396 
111 Strukturreformen fra 2007 medførte markante ændringer i organiseringen af det offentlige. De 271 gamle 
kommuner blev sammenlagt til 98 nye storkommuner, og de fjorten gamle amter, blev lagt sammen til fem 
regioner. Se mere på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside http://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-
regionaloekonomi/kommunale-opgaver-og-struktur/kommunalreformen-i-2007.aspx 
112 H. Jørgensen 2014: Arbejdsmarkedsregulering, (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 28 
113 Ibid., s. 29 
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refererer ‘den danske model’  under tiden også til fænomenet flexicurity. Som beskrevet 

ovenfor er det et fænomen, der gradvist slår igennem i løbet af 90´erne og for alvor kommer i 

centrum op igennem 00´erne. Succesen til trods er dansk flexicurity og arbejdsmarkedet i 

almindelighed: 

Hårdt udfordret af et stadigt mere globaliseret og liberaliseret arbejdsmarked, 
politiske reformer, som udhuler indkomstsikkerheden, og mere individualiserede 
lønmodtagere, som i mindre grad bakker op om den kollektive aftalemodel. 
Flexicurity er under forandring.114 

Ifølge Bredgaard er den danske variant af flexicurity ikke et resultat af bevidste politiske valg 

eller kollektiv strategi, men er derimod resultatet af en længerevarende proces mellem 

arbejdsmarkedets parter og velfærdsinstitutioner. Ifølge Bredgaard er det fleksible 

arbejdsmarked et resultat af ‘den langvarige liberale tradition i den danske velfærdsstat’, der 

kan spores helt tilbage til 1899 og ‘Septemberforliget’. Denne ‘liberale tradition’ kommer til 

udtryk i princippet om den frivillige aftaleregulering mellem arbejdsmarkedets parter. Det er 

dermed parterne selv, der har forhandlet og reguleret sig frem til langt de fleste forhold, der 

sikrer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.115 

 

På trods af at hverken ‘den danske model’  (både som flexicurity og treparts- 

forhandlingerne) har været fri for statslig indblanding eller regulering, sådan som det gerne 

fremstilles ideelt, er der de senere år, ifølge Bredgaard, alligevel blevet foretaget ‘flere 

reformer, som forandrer balancerne mellem fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet og 

risikerer at sætte nogle af de fordele, [...] over styr.116‘ Det fremhæves, at ‘euforien omkring 

det danske arbejdsmarked og flexicurity modellen standsede’ som følge af finanskrisen. 

Beskæftigelsen faldt med 200.000 personer, og ledigheden blev tredoblet, hvilket fik 

underskuddet på de offentlige finanser til hurtigt at stige. Som følge heraf forringede en 

række politiske reformer, ledt af den daværende VK-regering, sikkerhedselementerne i 

modellen ‘for at genoprette balancen på de offentlige finanser og tilliden til den økonomiske 

                                                
114 H. Jørgensen 2014: Arbejdsmarkedsregulering, (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s.9 
115 Ibid., s. 29 
116 Arbejdsmarkedsreformen fra 94 medførte f.eks. forkortet dagpengeperiode og afskaffelse af 
genoptjeningsretten i den daværende form – hvor deltagelse i ‘arbejdstilbud’ gav fornyet ret, mod en mere 
kvalificeret og individuel aktiveringsindsats fra arbejdsformidlingssystemet. Arbejdsmarkedets parter 
accepterede reformen, mod derimod at få større indflydelse på selve den aktive arbejdsmarkedspolitik. Dette i 
form af oprettelsen af regionale arbejdsmarkedsråd og muligheden for at ‘dimensionere og prioritere 
aktiveringsindsatsen’. Parternes inddragelse fremhæves af Bredgaard som karakteristisk for den danske model. 
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politik’. De konkrete tiltag var besparelser på beskæftigelses- og efteruddannelsesindsatsen, 

samt reformer af dagpenge og efterløn.117 

 

Der er ifølge Bredgaard forskellige vurderinger af, hvorledes de gennemførte reformer har 

haft indflydelse på modellen. På den ene side hævder fagbevægelsen, at modellen er under 

afvikling på grund af forringelserne af sikkerhedsdelen. Omvendt mener man på 

arbejdsgiversiden, at besparelserne har været nødvendige for at bevare tilliden til den 

økonomiske politik, og dermed sikre et fleksibelt og sikkert arbejdsmarked. Bredgaard kan 

dog konstatere at: 

Forringelser af indkomstsikkerheden og beskæftigelsessikkerheden kombineret med 
krav om bedre afskedigelsesbeskyttelse rokker ved balancerne i dansk flexicurity. 
Dette risikerer at hæmme fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og dermed 
virksomhedernes konkurrenceevne.118 

Ydermere ser Bredgaard en række mere langsigtede forandringer, der mere upåagtet ændrer 

balancen mellem sikkerhed og fleksibilitet. Det drejer sig om udhulingen af 

dagpengesystemet, faldet i arbejdsløshedsforsikrede, og stigningen i funktionær- stillinger. 

Endelig er det helt grundlæggende tilliden til det danske model og det kollektive 

aftalesystem, der udgør en fundamental udfordring for flexicurity-modellen. En tillid der 

synes at svinde ind i takt med, at politiske reformer gennemføres uden om arbejdsmarkedets 

parter. Tilsammen gør dette, at Bredgaard må spørge om hvorvidt:  

Politikerne fortsat har tillid til, at arbejdsmarkedets parter er i stand til at regulere 
forholdene på arbejdsmarkedet og tage ansvar for samfundsudviklingen. De 
sammenbrudte trepartsforhandlinger om øget arbejdsudbud tyder på det modsatte.119 

 

§4. EU og den frie bevægelighed 

Som det vil fremgå af det følgende afsnit, har problematiseringerne af ‘den danske model’  ad 

flere omgange været stærkt influeret af EU. Udover den indledningsvise indvirkning på selve 

begrebets fremkomst – ‘den danske model’  blev ifølge Henning Jørgensen først til netop 

‘den danske model’  i løbet af 90´erne som en direkte følge af EU's interesse – har den store 

interesse fra EU's side omkring ‘den danske model’ s succes bevirket den positivt ladede 

semantik, der har omkredset ‘den danske model’ , som en positiv responsform på det liberale 

arbejdsmarkeds problem. Som kulminationen på EU´s accept og omfavnelse af ‘den danske 
                                                
117 H. Jørgensen 2014: Arbejdsmarkedsregulering, (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 34 
118H. Jørgensen 2014: Arbejdsmarkedsregulering, (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 35 
119 Ibid., s. 36 
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model’  og herunder flexicurity, blev denne netop fremhævet af EU-Kommissionen og 

inddraget i Lissabon-processen. Som det citeres af professor Martin Marcussen: 

Kommissionen foreslår i dag, at der fastsættes fælles principper for flexicurity for at 
fremme konkurrenceevnen, beskæftigelsen og jobtilfredsheden ved hjælp af en 
kombination af fleksibilitet og sikkerhed for arbejdstagerne og virksomhederne. 
(27.juni 2007, ec.europa.eu/danmark/eu-
politik/alle_emner/beskaeftigelse/2007/070627_flexicurity_da.htm)120  

Som Marcussen konstaterer det i Den danske model og globaliseringen (2010), var der i 

europæisk optik i disse år:  

 [...] en udbredt opfattelse, at de gode resultater, som Danmark har opnået over de 
sidste tyve år, skyldes den særlige danske kombination af fleksible ansættelsesretlige 
regler, aktiv arbejdsmarkedspolitik med ret og pligt til aktivering samt relativt høje 
ydelser ved ledighed.121  

Ifølge Marcussen synes opfattelsen dermed i europæisk perspektiv at have været, at netop 

‘den danske model’  umiddelbart udgjorde det bedst tænkelige svar på de udfordringer, som 

globaliseringen (dvs. den øgede integration mellem EU-lande og østudvidelsen) stillede de 

(vest)europæiske liberale arbejdsmarkeder. Marcussen har dog to anker ved denne 

fremstilling: 1) Det er uklart, hvad begreberne sikkerhed og fleksibilitet egentlig implicerer, 

2) ‘den danske model’  er efterhånden så segmenteret, at det ikke giver mening at tale om én 

model: 

Det andet forhold, der er værd at have med i betragtning i vurderingen af den danske 
arbejdsmarkedsmodels særegenheder, har med modellens gradvise segmentering at 
gøre. En form for segmentering vedrører det forhold, at politisk intervention flere 
gange har fundet sted, når en arbejdsmarkedskonflikt ikke kan finde sin løsning via 
forhandling mellem arbejdsmarkedets parter. En anden form for segmentering 
vedrører den decentralisering, der finder sted, når arbejdsmarkedsregulering udlægges 
til de enkelte virksomheder. Endelig segmenteres den danske arbejdsmarkedsmodel 
af, at der på EU- niveau produceres stadig mere lovgivning, der har indvirkning på 
det danske aftalesystem122 

I lyset af disse to spørgsmål bliver det da nærliggende for Marcussen retorisk at spørge: 

‘Hvor meget er der så tilbage af ‘den danske model’ ?’123 Netop lovgivningen, der finder sted 

på EU-niveau og dets indvirkning på det danske arbejdsmarked og dermed ‘den danske 

model’ , tages mere grundigt op af Ibsen og Stamhus i Arbejdsmarkedsøkonomi (2016). 

Sammenholdt med Marcussens analyse udgør Ibsen og Stamhus´ bidrag et interessant 

pejlemærke i den semantiske forskydning vedrørende ‘den danske model’  i EU-perspektiv. 

                                                
120 M. Marcussen 2010: Den danske model og globaliseringen (Frederiksberg: Samfundslitteratur), s. 123 
121 Ibid., s. 123 
122 M. Marcussen 2010: Den danske model og globaliseringen (Frederiksberg: Samfundslitteratur),  s. 125 
123 Ibid., s. 126 
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Fra ved Lissabon-traktatens underskrivelse at være udråbt som idealet for de europæiske 

arbejdsmarkeders organisering – qua dets evne til at imødegå globaliseringens udfordringer 

for arbejdsmarkedet – til i 2016 at blive udstillet på grund af modellens manglende evne til at 

imødegå konsekvenserne af globaliseringen (f.eks. social dumping). 

 

Ibsen og Stamhus’ analyse af ‘den danske model’  er interessant på flere niveauer. For det 

første bliver der implicit helt grundlæggende stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt ‘den danske 

model’  nogensinde burde havde været fremhævet som særligt god til at håndtere 

globaliseringens udfordringer for arbejdsmarkedet. For som Ibsen og Stamhus tørt kan 

konstatere, havde EU's markeder, i dansk optik, været åbne siden 1973, dog uden nogensinde 

at være blevet udsat for massiv tilførsel af billig arbejdskraft fra lavtlønslande fra EU, idet 

store dele af 70´erne og 80´erne var præget af relativ stor arbejdsløshed i Danmark. Det er 

først fra 2004, at ‘den danske model’  ifølge Ibsen og Stamhus for alvor bliver afprøvet i 

forhold til den globalisering, den har fået ry for at kunne håndtere. Ydermere indgås der en 

særlig ‘Østaftale’ fungerende fra 2004-09, der har til formål at afbøde konsekvenserne af 

arbejdskraftens fri bevægelighed. Østaftalen implicerede særkrav til arbejdskraften med det 

formål at forhindre, at den hjemlige arbejdskraft blev udkonkurreret på ulige vilkår – primært 

løn.124  

 

Arbejdskraftens fri bevægelighed står centralt som et grundlæggende princip for EU-retten. 

Markedsformen er ifølge Ibsen og Stamhus fra teoretisk side af EU tænkt som fuldkommen 

konkurrence. Et sådant fleksibelt arbejdsmarked udgør for så vidt en forudsætning for 

valutaunionen. Fra teoretisk side er det ifølge Ibsen og Stamhus forudset, at 

mobilitetsmønsteret ved et sådant marked umiddelbart vil påvirke højtlønslande mest i 

nedadgående retning i forhold til løn- og arbejdsvilkår, men samtidig at forskellene på sigt vil 

udligne sig: 

Den samlede konsekvens af dette mobilitetsmønster vil ifølge teorien være, at 
lønforskelle og forskelle i arbejdsvilkår på længer sigt vil blive udlignet mellem højt- 
og lavtlønslandene. Men denne udligningsproces vil tage tid, og i hele perioden vil 
løn- og arbejdsvilkår i højtlønslandende blive påvirket i nedadgående retning, hvor 
størrelsen af påvirkningen vil afhænge af konjunkturforløbet.125 

                                                
124 F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 
340 
125 F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 
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Udover den fundamentale skepsis i forhold til, hvorvidt modellen nogensinde havde bevist sit 

værd, førend den blev kanoniseret af EU, stilles der af Ibsen og Stamhus også spørgsmålstegn 

ved, hvorvidt modellen virker succesfuldt indenfor de selv samme områder, nu hvor den rent 

faktisk er blevet afprøvet. Konklusionen er ikke videre optimistisk. Modellen åbner ifølge 

Ibsen og Stamhus op for, at udenlandsk arbejdskraft kan underbyde den danske arbejdskraft 

ved at være kendetegnet ved aftaleregulering og overenskomster og ikke lovregulering med 

den konsekvens til følge, at de dele, der ikke er indbefattet af overenskomsterne, er åbne for 

underbud, hvilket fører til social dumping. Som Ibsen og Stamhus formulerer det: 

‘den danske model’  er i realiteten pivåben for anvendelse af social dumping – 
lavtlønskonkurrence – på hele det uregulerede arbejdsmarked, og det åbenbarer 
svagheden ved en arbejdsmarkedsmodel som den danske, der alene bygger på 
partsaftaler og ikke indeholder nogle generelle lovbestemmelser om løn- og 
arbejdsvilkår.126 

At dette dog ikke kun er et problem for det danske arbejdsmarked, viser sig i rækken af EU-

direktiver, der har til formål at regulere arbejdskraftens fri bevægelighed. Hvilket, med 

Marcussen in mente, igen understreger den dobbelthed, semantikken vedrørende ‘den danske 

model’  og EU er betinget af. For på den ene side er det i Marcussens optik netop denne form 

for EU-regulering, der fundamentalt må stille spørgsmålstegn ved ‘den danske model’ s 

eksisteren og virken. På den anden side er reguleringen netop et forsøg på at gøre modellen 

mulig i et længere perspektiv. De direktiver, der primært henvises til fra Ibsen og Stamhus, er 

udstationeringsdirektivet, vikardirektivet og arbejdstidsdirektivet. 

 

Mens udstationeringsdirektivet skal sikre, at det er værtslandets løn- og arbejdsvilkår, der 

skal gøre sig gældende, udgør direktivets udformning ifølge Ibsen og Stamhus en vis 

udfordring for ‘den danske model’ s virkemåde. Dette skyldes, at det primært er op til 

fagbevægelsen at sikre, at der blive indgået overenskomst med EU-virksomhederne, der lever 

op til de danske standarder. Såfremt disse virksomheder ikke ønsker dette, kan ‘den danske 

model’ s traditionelle midler i form af konflikt eller blokade tages i brug. EU-domstolen har 

dog ved Laval og Viking-dommen, indskrænket konfliktmulighederne således, at det kun er 

muligt at konflikte over overholdelse af minimumslønninger og visse 

minimumsbestemmelser: ‘Der kan derfor ikke konfliktes for at få opfyldt betingelser i en 

traditionel dansk brancheoverenskomst.’ Måden, som direktivet lægger op til, at det 

overhovedet skal være muligt for relevante myndigheder og fagbevægelsen at håndhæve love 

                                                
F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 342 
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og overenskomster, er ved Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT), hvor det er 

lovpligtigt, at firmaer, der anvender udenlandsk arbejdskraft, anmelder relevante oplysninger. 

Ibsen og Stamhus mener, at systemet formelt set virker, men understreger samtidig med 

henvisning til politiets skøn, at der RUT til trods var 33.000 illegale udenlandske arbejdere i 

2010. 

 

Også det såkaldte vikardirektiv kritiseres af Ibsen og Stamhus. Direktivet har til formål at 

sikre, at en værtsnations arbejdskraft ikke bliver udkonkurreret af udenlandske vikarbureauer, 

der kan tilbyde billigere arbejdskraft og større omkostningsfleksibilitet. Direktivet sigter efter 

at sikre, at vikarer har mindst de samme rettigheder og vilkår, som hvis de var direkte ansat af 

virksomheden. Dog kan dette omgås ved, at vikaren modtager løn fra bureauet imellem 

udstationeringer, således at ansættelsesforholdets fokus skifter til vikar og bureau frem for 

tredjepart. Som Ibsen og Stamhus skriver ‘Hermed er åbnet en ladeport for omgåelse af 

direktivets formålsbestemmelser’.127 

 

Som sagt har disse nævnte direktiver til formål at sikre de enkelte landes arbejdsmarkeders 

bestående organisering, hvilket i dansk kontekst leder frem til den dobbelttydighed, at ‘den 

danske model’  på en og samme gang tænkes undermineret og præserveret. I praksis har det 

dog vist sig, at direktiverne ikke bliver efterlevet, hvorfor håndhævelsesdirektivet blev 

vedtaget i 2014. Direktivet kan ifølge Ibsen og Stamhus på sin vis ses som en 

imødekommelse af de europæiske fagforeningers bekymring over, at en række EU-domme 

umiddelbart har indskrænket ‘konfliktretten til fordel for de økonomiske frihedsrettigheder: 

Retten til fri bevægelighed for arbejdskraft og kapital.’ Der pålægges med direktivet 

medlemslandene at vedtage lov og regler vedrørende solidarisk hæftelse i bygge- og 

anlægsbranchen, hvilket vil sige, at hovedentreprenøren bliver ansvarlig for, at 

underentreprenøren overholder de gældende regler vedrørende løn- og arbejdsvilkår i 

værtslandet.128  

 

Selve implementeringen af direktivet skulle være indført senest juni 2016. Hvor det i andre 

lande har været muligt at indføre direktivet ved at tilpasse det enkelte lands lovgivning, har 

                                                
127 F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 
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det i Danmark været nødvendigt at nedsætte et implementerings- udvalg bestående af 

arbejdsmarkedets parter og myndigheder. Udkommet af udvalgets arbejde har været, at 

‘arbejdsmarkedets parter ikke ønsker, at direktivets bestemmelser om 

‘underkontrehentansvar’ gennemføres i forn [sic] af et ‘lovbestemt kædeansvar’. I stedet har 

parterne ønsket, at den indgåede aftale mellem parterne af folketinget ophøjes til lov ‘således 

at hele det uorganiserede arbejdsmarked også omfattes af aftalen.’ Ibsen og Stamhus 

understreger, at der ikke bliver lagt skjul på blandt LO, DA og industriens parter, ‘at forslaget 

er udarbejdet for at undgå, at Håndhævelsesdirektivet implementeres som >>indførelse af 

kædeansvar ved lov<<. Arbejdsmarkedets parter har selv indgået aftalen, men den skal 

ophøjes til lov af Folketinget, således at hele arbejdsmarkedet, også det uorganiserede, er 

dækket.’129  

 

Den overordnede frygt ved arbejdskraftens fri bevægelighed er ifølge Ibsen og Stamhus 

social dumping. Der foreligger ikke en klar definition af begrebet, ligesom det er uklart, 

hvorledes arbejdsmarkedets parter forholder sig til det: 

Fagbevægelsen og arbejdsgiverne har vidt forskellige økonomiske interesser i 
østeuropæernes indtog på det danske arbejdsmarked. Arbejdsgiverne kan hyre 
arbejdskraft til lavere lønomkostninger, forbedre deres konkurrenceevne og øge deres 
profitter, mens fagbevægelsens medlemmer oplever et pres på deres løn- og 
arbejdsvilkår og en frygt for at miste deres arbejde. Samfundets interesse kan bestå i 
ønsket om et fleksibelt arbejdsmarked, forebyggelse af flaskehalse, en stærk 
konkurrenceevne, lav ledighed, skattebetalinger og reducerede udgifter til 
overførselsindkomster. Men samfundet kan også miste skatteindtægter, hvis den 
udenlandske arbejdskraft ikke betaler indkomstskat og hvis dansk arbejdskraft 
fortrænges at [sic] østeuropæisk arbejdskraft, vil det forøge samfundets udgifter til 
overførselsindkomster.130 

‘den danske model’  anses af Ibsen og Stamhus som ‘specielt sårbar’ over for det fælles 

arbejdsmarked. Dette skyldes selve udformningen af modellen, hvor organiseringen af 

overenskomsterne også levner plads til uorganiserede dele af arbejdsmarkedet. Ifølge Ibsen 

og Stamhus diskuteres social dumping-problemet som løst både ved lov og ved 

overenskomster. I forhold til lovgivning kan ændringer af skatteregler, specielt omvendt 

momspligt, ifølge Ibsen og Stamhus være meget effektfulde. Men det mest prominente 

forslag er det såkaldte ’kædeansvar’. Ifølge Ibsen og Stamhus betyder kædeansvar ‘at 

hovedentreprenøren skal stille med en bankgaranti for lønudbetalinger, der opfylder danske 

                                                
129 F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag s. 
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overenskomstbetingelser gennem hele kæden af leverandører.’ Dette er muligt, fordi den 

danske stat har ratificeret ILO´s konvention 94 om arbejdsklausuler. Dette gælder dog kun for 

bygge- og anlægsopgaver, der sendes i udbud. Fagbevægelsen har forsøgt at få 

konventionerne udbredt til alle offentlige myndigheder, men dette har ikke været muligt. 

Bevægelsen har også forsøgt at få kædeansvaret indført ved overenskomst i bygge- og 

anlægsbranchen i 2008, 10, 12 og 14 uden held.131 

 

Ibsen og Stamhus mener, at ‘den danske model’ s mangler i forhold til håndteringen af social 

dumping, kan løses ved, at overenskomsterne  ’almengøres’, hvilket vil sige, at disse 

udbredes til hele arbejdsmarkedet. Ifølge Ibsen og Stamhus er ’almengørelsen’ udbredt i en 

lang række andre EU-lande, og det er især  succesfuld i Norge. Ifølge Ibsen og Stamhus er 

‘begrundelsen for almengørelse af indgåede kollektive overenskomster i Norge [...] 

oprindeligt at modvirke ulige konkurrencevilkår mellem virksomheder, da ikke-

overenskomstdækkede virksomheder fik en konkurrencemæssig fordel i forhold til de 

overenskomstdækkede virksomheder.’132 Den norske lov har ifølge Ibsen og Stamhus til 

formål at ‘undgår uheldig konkurrenceforvridning’, og har ifølge Ibsen og Stamhus været 

overordnet en succes, der har virket efter hensigten.133 

 

På trods af den norske succes med ’almengørelsen’ har der ifølge Ibsen og Stamhus været 

udtalt modstand mod en sådan ordning fra de danske arbejdsmarkedsparters sider, der frygter, 

‘at almengørelses-strategien vil føre til den danske aftalemodels udtynding og 

lovgivningsmæssige [sic] reguleringer af løn- og arbejdsvilkår i Danmark.’ Ligeledes er den 

danske fagbevægelse ifølge Ibsen og Stamhus også imod en lovbestemt mindsteløn på EU-

plan, selvom den europæiske fagbevægelse, EFS, kæmper for dette. Den danske holdning er 

her, at den europæiske mindsteløn altid vil blive så lav, at det i praksis vil blive ‘et ræs mod 

bunden’, som det hedder sig. I stedet er LO og DA gået sammen med en hensigtserklæring, 

der klarlægger kernen i ‘den danske model’ . Det fremhæves her, at parterne mener, at det 

fortsat bør være de kollektive overenskomster, der fremadrettet skal danne rammen for 

reguleringen af arbejdsmarkedet i forhold til løn- og arbejdsvilkår. ‘Det er ikke foreneligt 

med ‘den danske model’  at lovgive om mindsteløn, almengøre kollektive overenskomster 
                                                
131 F. Ibsen og J. Stamhus 2016: Arbejdsmarkedsøkonomi (Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag), s. 
351 
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eller lovgive om kædeansvar’, som Ibsen og Stamhus citerer parterne for at bekendtgøre i 

deres hensigtserklæring. Ikke desto mindre medfører hensigtserklæringen ifølge Ibsen og 

Stamhus de facto lovgivning om kædeansvar, idet det danske arbejdsmarked er pålagt at få 

direktivet til at dække fuldstændig, selvom modellen kun dækker den organiserede del af 

arbejdsmarkedet.134 
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Kapitel 6: Diskussion 

§1. Indledning §2. Målestokken for ‘den danske model’  – reform og regulering §3. 

Grænseholdning, kritik og den fremtidige organisering af arbejdsmarkedet 

§1. Indledning 

Nærværende kapitel vil på baggrund af de skitserede ansatser diskutere to beslægtede 

tematikker: 1) vurderingen af ‘den danske model’  på baggrund af reformer og reguleringer 

som målestok, og 2) den fremtidige organisering af arbejdsmarkedet på baggrund af de 

gennemførte reformer og reguleringer. Mere specifikt vil §2 på baggrund af 

problematiseringerne præsenteret i kapitel 5, diskutere hvorvidt reformer og reguleringer er 

en god målestok for vurderingen af ‘den danske model’ s tilstand. §3 vender kort tilbage til 

projektets indledende overvejelser vedrørende grænseholdning, – dvs. en filosofisk (ikke-

faghistorisk), undersøgelse af og overvejelse om, hvad vi befinder os på kanten af, på 

baggrund af  de betingelser der tilskikkes os for tiden – i bestræbelserne på at diskutere 

hvorledes reguleringen og reformerne af f.eks. flexicurity er styret af opfattelsen af ‘den 

danske model’ , og hvorledes dette kan tænkes at (re)organisere det danske arbejdsmarked, 

og om dette i grunden er ønskværdigt. 

§2. Målestokken for ‘den danske model’  – reform og regulering 

Det blev i foregående kapitel vist hvorledes reformer og reguleringer blev anvendt, som mere 

eller mindre eksplicit målestok for bedømmelsen af ‘den danske model’ , inden for flere 

forskellige områder. Der kan ikke tegnes et entydigt billede af hvorvidt reformer og 

reguleringer anses negativt eller positivt. Det er derimod tale om en paradoksal bedømmelse, 

hvor den underliggende præmis ofte er, at modellen ikke virker på grund af de reguleringer 

og reformer der har fundet sted for at støtte modellen. Samtidig bliver visse reguleringer og 

reformer fremhævet som en nødvendighed for, at modellen fortsat kan virke. Bedømmelsen 

af Overenskomstforhandlingen 2008 er et glimrende eksempel på dette. På den ene side 

understreges det, at FOA´s særkrav kun blev til, fordi der var en udbredt erkendelse af, at 

modellen ikke virkede succesfuldt på grund af en række foregående reformer og reguleringer. 

På den anden side fremhæves regeringens manglende vilje til at gennemføre et 

regeringsindgreb, som en understregning af påstanden om at regulering underminerer selve 

modellens kerne.  
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Som det med al tydelighed ses, er det klart at den politiske intervention i arbejdsmarkedet 

udgør en hjørnesten i alle disse samtidige problematiseringer af ‘den danske model’ , hvilket 

ikke kan undre såfremt den neoliberale fordring om statens aktive markedsskabelse tages i 

betragtning. Men som det også fremgår, er der ikke en uniform vurdering af den præcise 

betydning og effekt af den statslige indblanding. Der forekommer at være et skisma mellem 

vurderingen i forhold til markedsskabelsen og hensynet til hvorledes modellen tænkes at 

virke. Det er således uafklaret på hvilke præmisser modellen rent faktisk vurderes, når den 

vurderes i forhold til mængden af reformer og reguleringer. Diskussionen kan groft sagt 

reduceres til i hvilket omfang modellen forudsættes at kunne virke med og uden indblanding, 

sat overfor den konkrete vurdering af indblandingens effekt på arbejdsmarkedet. Det er, så at 

sige, en spænding imellem et ideal mod en pragmatisk forestilling, der gør sig gældende. Det 

bliver dermed nærliggende at stille spørgsmål ved, om hvorvidt overvejelserne vedrørende 

den statslige indblanding i form af reform og regulering, udgør det bedste fundament for 

bedømmelsen af ‘den danske model’ .  

 

Der findes vel sagtens intet ligefrem svar. Som det blev vist ved FOA´s opfordring til 

regeringsindgreb og regeringens afvisning af samme – under Overenskomstforhandling 2008 

– ligger der en indbygget ambivalens i bedømmelsen af modellens formåen og resultater. På 

den ene side lovprises modellen fordi den på rimelig udramatisk vis kan tilgodese alle 

arbejdsmarkedets parter ved at skabe tålelige kompromiser. På den anden side, og netop på 

grund af arbejdsmarkedets parters selvregulering, er modellen succesfuld fordi den på en 

mærkværdigt abstrakt vis, forudsættes at kunne lade markedets kræfter udfolde sig så uhildet 

som muligt. Den manglende vilje til regeringsindgreb under Overenskomstforhandling 2008 

kan ses som eksempel på netop, denne ‘ideal’ forståelse af modellens succeskriterie.  

 

Reformerne og reguleringerne af flexicurity-delene kan derimod tolkes lige omvendt. Her 

bliver det meget tydeligt, at reguleringen af især arbejdsudbuddet er et forsøg på at lade 

markedskræfterne få større spillerum, end arbejdsmarkedets parters kompromiser ellers ville 

have tilladt. Den legitime anvendelse af reguleringer og reformer på arbejdsmarkedet, skal i 

denne optik således bedømmes ud fra disses evne til at få markedet til at virke bedre. Det 

viser sig med andre ord, at det ikke udelukkende er et spørgsmål om regulering og reform, 

når ‘den danske model’  skal vurderes. Det er i ligeså høj grad, om ikke i højere grad, et 
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spørgsmål om hvorledes eventuelle interventioner tænkes at indvirke på markedet. Positive 

effekter billiges, mens negative (eller status quo) fordømmes. Hvilket vil sige, at den 

pragmatiske bedømmelse forudsættes i bedømmelsen af reformerne og reguleringen af 

flexicurity, snarere end en bedømmelse der hviler et ideal om hvorledes modellen bør virke. 

 

Den pragmatiske bedømmelse af modellen, såfremt den beror på mængden og 

beskaffenheden af reformer og reguleringer, bliver således en bedømmelse af modellens 

ageren på markedet. Denne ageren er ikke vurderet på baggrund af dynamisk sammenspil 

mellem fleksibilitet og sikkerhed, men derimod på baggrund af et fokus på manglende 

dynamik, fordi et relativt stabilt (og højt) antal mennesker til en hver tid står udenfor 

arbejdsmarkedet. Dette udgjorde tidligere ikke et problem, men idet det i stigende grad gør 

det, anses netop dette som én af modellens mangler. I denne pragmatiske optik bliver det 

således mindre væsentligt at modellens beskaffenhed, i den klassiske udformning, lever op til 

et vist ideal om hvorledes arbejdsmarkedet bør organiseres. 

 

Når reformer og reguleringer fremhæves som gode indikatorer og måleenheder for 

bedømmelsen af ‘den danske model’ , sker dette under en ikke særlig velartikuleret præmis 

for formålet af disse reformer og reguleringer. Formålet kan være at sikre idealet om 

modellen, men kan også vedrøre modellens ageren på markedet. Begge måder synes at være 

problematiske, da de ikke synes at formå at indsætte bedømmelsen i en større kontekst. I 

forhold til idealet opereres der snævert ud fra den præmis, at ‘den danske model’  er et 

ubetinget gode, hvorfor der ikke skeles nok til de egentlige konsekvenser ved reformer og 

reguleringer. Det bliver så at sige ekkokammer, hvor fokus centreres om hvorvidt modellen 

tager skade. Omvendt fokuseres der for lidt på de overordnede politiske mål for hvorledes 

arbejdsmarkedet ideelt set ønskes organiseret, når den pragmatiske bedømmelse bliver 

dominerende. Således at reformer og reguleringer får et skær af ’Nødvendighedens politik’ 

over sig, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn til, at modellen er opfundet med et ideal for øje 

og at dens justifikationsbetingelser således rækker ud over det faktisk foreliggende ved at 

inkludere en række retfærdighedsforestillinger. 

 

Det er tydeligt at bedømmelsen af ‘den danske model’ , uanset hvilken form der så måtte 

tales om, ikke alene kan afhænge af graden af reformer og reguleringer. Der må således også 

ligge en politisk vurdering til grund for bedømmelsen af ‘den danske model’ . I politisk 
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henseende er det fuldt ud legitimt, at ønske at flere mennesker kommer i arbejde, fremfor at 

være parkeret på offentlig forsørgelse – også selvom dette vil indbefatte arbejde med løn tæt 

på minimumssatsen eller måske endda under den aktuelle sats, på sigt. Ligeledes er det en 

legitim politisk vurdering, at foretrække at en større mængde mennesker falder ud af 

dagpengesystemet. Men det er tåbeligt, hvis ikke bedømmelsen beror på sådanne politiske 

beslutninger, og blot giver sig ud for at være nødvendigheder. Der bør således i langt højere 

grad tages grundlæggende stilling til hvad reformer og reguleringer af ‘den danske model’  

har af konsekvenser, både praktisk men også i forhold til hvorledes arbejdsmarkedet på sigt 

ønskes udformet. 

 

 §3. Grænseholdning, kritik og den fremtidige organisering af 
arbejdsmarkedet 

Diskussionens næste omdrejningspunkt, har til dels praktisk sigte, men peger i ligeså høj grad 

tilbage mod de indledende teoretiske overvejelser vedrørende samtidsdiagnosen. Her er det 

netop en erkendelse af, at der er tale om et historisk a priori, hvilket vil sige at visse 

rationalitetsformer og ’nødvendigheder’ nok gør sig gældende for samtiden, men samtidig at 

disse er historiske og kontingente. Hvilket gør, at man må behandle disse 

’nødvendigheder’ mere nuanceret, end hvad der er kutyme fra politisk side. ’Den danske 

model’ kan i sig selv siges, at være blevet til en sådan ’nødvendighed’ inden for 

organiseringen af det dansk arbejdsmarked. Dette har i hvert fald én stor konsekvens. For ved 

at anvende begrebet ’den danske model’ og ved at knytte reformer og reguleringer til dens 

bevarelse eller forbedring gøres reformer og reguleringer delvist immune overfor kritik. 

Reformerne af flexicurity kunne være et eksempel. 

 

Som det blev nævnt i kapitel fire, er flexicurity en hollandsk opfindelse, der havde til hensigt 

at tilvejebringe flere langtidsansættelser. Det daværende system gjorde det vanskeligt at fyre 

medarbejdere, hvilket gjorde arbejdsgiverne meget lidt tilbøjelige til at give potentielle 

medarbejdere fastansættelser. Derfor var der indtil modellens opfindelse få ‘rigtige’ 

ansættelser, men derimod en stor gruppe af midlertidige ansatte. Flexicurity løste problemet 

ved at gøre det nemmere at fyre ansatte mod at disse til gengæld var sikret økonomisk. Det 

var et system der dermed både gav fleksibilitet og sikkerhed. I dag, i dansk kontekst, kan 

problemet siges at være tvedelt. Dels ansættes der ikke nok mennesker/ bliver fyret for mange 
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i forhold til hvad markedet er i stand til at omsætte. Samt for mange ‘parkeres’ på forskellige 

former for offentlig forsørgelse, som det også er blevet nævnt ovenfor. Hvilket modellen også 

gjorde før krisen, hvilket dog ikke blev betragtet som et problem, da modellen skulle måles 

på andre vilkår. 

 

Men som problematiseringerne har vist, også i mere generel forstand, er det et reelt 

spørgsmål om hvorvidt ‘den danske model’  kan blive ved med at defineres som ‘den danske 

model’  i takt med grundlæggende anordninger reformeres kraftigt eller helt fjernes. I det 

konkrete tilfælde flexicurity, viste problematiseringen at der var en reel skepsis over om 

modellen stadig burde betegnes som flexicurity jævnfør forringelserne af sikkerhedsdelen. 

Hvis tendensen fortsætter skal definitionen af sikkerhed om ikke andet redefineres kraftigt 

førend sammentrækningen af fleksibilitet og sikkerhed skal give mening. Men ét er det rent 

definitoriske, noget andet er de reelle konsekvenser sådanne reformer fører med sig. 

 

For i takt med at sikkerheden udhules, i de påståede bestræbelser på at sikre arbejdsmarkedet 

og modellen, ændres organiseringen og dynamikken også. Hvilket leder til, at man uvægerligt 

må spørge til nødvendigheden af at forsøge at opretholde ‘den danske model’  i form af 

flexicurity. Modellen var som sagt skabt, i Holland,  for at skabe flere fastansættelser og 

undgå midlertidige kontrakter. I Danmark har det sikret en stor vilje til at fastansætte, fordi 

det er muligt at opsige relativt ubesværet. Lønmodtagerne har accepteret dette, fordi 

sikkerheden har været tilfredsstillende. Dette har forhindret at diverse lovindgreb har skullet 

gennemføre. 

 

Som det er fremgået ovenfor, skal mange af de gennemførte reformer og reguleringer ikke 

nødvendigvis ses som direkte henvendt til modellen, forstået på den måde, at reformerne og 

reguleringerne gennemføres med et bredere sigte en blot den enkelte model – navnlig og 

særlig grad er en anden del af sigtet ofte at få styr på eller at kontrollere statens budgetter. 

Ligeledes skal reformerne af flexicurity nok primært ses som et forsøg på, at nedbringe 

antallet af mennesker på offentlige forsørgelse, for dermed at nedbringe statens udgifter. Men 

det kan nok heller ikke udelukkes, at der også ligger mere eller mindre ideologiske 

betragtninger vedrørende mennesket til grund for reformerne. 
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 I den optik er Ove K. Pedersens analyse af forskydningen fra moralsk til opportunistisk 

menneske synlig. Der kan således argumenters for, at der er sket en sammensmeltning af 

begreber såsom ’effektivitet’ og ’arbejdsløshed’ (sandsynligvis også flere), således at disse nu 

både fremstår som økonomiske og quasi-moralske/ideologiske kategorier, der samtidigt 

sammensmelter og retfærdiggør økonomisk politik og moralsk (neoliberal) kamp. Kampen 

mod arbejdsløshed og ineffektivitet er dermed både et opgør med skrantende statsbudgetter, 

men også et moralsk opgør mod visse negative menneskelige ’kvaliteter’. 

 

Men ét er som sagt det overordnede mål, der søges nået med reformerne, noget andet er de 

afledte konsekvenser af reformerne, Disse synes for en stor del at være underbelyste. Vist nok 

bliver en mængde tal ofte trukket frem, både i forbindelse med lanceringen af reformer, i 

kraft af skøn og prognoser, men også i særdeleshed når det viser sig at disse ikke holdt stik. 

Men den grundlæggende overvejelse og stillingtagen endsige artikulation af, hvorledes de 

regeringsbærende partier ønsker arbejdsmarkedet skal se ud, udebliver i det store hele ved 

indførslen af reformer. Ofte er det nærmeste man kommer en vision, et artikuleret ønske om 

at fastholde status quo – hvilket nok skal ses i lyset af ‘den danske model’ s, historisk set, 

meget ensidige positive fremstilling – men skaber reformerne status quo? Noget tyder ikke på 

at det er tilfældet. 

 

Ved kraftigt at forringe sikkerheden i modellen, fjernes de ansattes incitament til at skulle 

acceptere den usikkerhed på arbejdsmarkedet en fordring om høj fleksibilitet medfører. 

Sandsynligvis vil dette medføre, og har allerede gjort det i et vist omfang, et krav fra 

lønmodtagerne om at sikres bedre mod fyring, hvilket omvendt forringer fleksibiliteten. Dette 

gør muligvis arbejdsgiverne mindre tilbøjelige til at ville fastansætte, og derimod foretrække 

tidsbegrænsede ansættelser. Hvis denne dynamik udbredes til at gælde mere generelt for 

arbejdsmarkedet, giver det dårligt mening at ville opretholde flexicurity modellen i sin 

nuværende form. Såfremt fleksibilitet ikke er den største bekymring, men derimod sikkerhed, 

giver det ikke mening at favorisere en model, der så entydigt fokusere på fleksibilitet. 

 

Som det blev nævnt ovenfor, er flexicurity selvfølgelig ikke underlagt et naturgivent 

minimumsniveau for hverken fleksibilitet eller sikkerhed. Der er således ikke nødvendigvis 

belæg for at hævde, at modellen udhules i kraft af at sikkerheden forringes, idet definitionen 

af sikkerhed også kan ændres over tid. På den anden side eksisterer modellen kun så længe, at 
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dens dele opleves og erfares som funktionsdygtige. Det er på denne baggrund, at det netop 

viser sig hensigtsmæssigt at vende tilbage til grænseholdningen der indledningsvis blev 

præsenteret. 

 

Som det er vist er de betingelser der tilskikkes os for tiden, i forhold til ’den danske model’, 

anderledes end de var for blot få år siden. Modellen fremstår stadig som en ’nødvendighed’, 

men det forekommer diffust på hvilken måde den er nødvendig. Med andre ord, synes 

problemerne forbundet med modellen at være ændret. Det forekommer derfor fornuftigt  at 

genoverveje modellen i dens aktuelle gestaltning. 

 Ikke fordi problemerne kan løses en gang for alle, men fordi de aktuelle og mest presserende 

og farlige problemer kan håndteres. Det kan dermed spørges om vi ville være bedre tjent med 

at forlade ideen om ‘den danske model’ , og organisere, om ikke hele, så visse dele af 

arbejdsmarkedet på anderledes vis. 
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Kapitel 7: Konklusion   

§1. Indledning §2. Om perspektivet §3. Problematiseringen af ‘den danske model’  pre-

finanskrise §4. En ny erfaring §5. Problematiseringerne af ‘den danske model’  post-

finanskrise §6. Semantiske forskydninger §7. Implikationer 

§1. Indledning 

I nærværende kapitel præsenteres først en kort gennemgang af projektets væsentligste 

teoretiske overvejelser for undersøgelsen. Og dernæst en kort rekapitulation af projektets to 

analyseafsnits etablerede ansatser til problematiseringen af ‘den danske model’ , samt den 

gældende erfaring. Endelig afrundes kapitlet med en vurdering af undersøgelsens mulige 

implikationer. 

§2. Om perspektivet 

Problematiseringsanalysens særegne egenart medførte at en række afklaringer i forhold til 

analysens formål og projektets beskaffenhed Her skal blot kort nævnes de væsentligste. Det 

har ikke været projektets formål at tilvejebringe en fuldstændig problematiseringsanalyse, 

men derimod ansatser. Den fuldstændige historiske udredning var ikke projektets formål, 

derimod fordrede samtidsdiagnosen tilvejebringelsen af  ‘historisk fiktion’ alene med det 

formål at kunne beskrive samtiden adækvat. Startpunktet for undersøgelsen er finanskrisen, et 

faktum der hverken må over- eller underspilles. Krisen skal i nærværende projekt anses som 

en art begivenhed, hvilket vil sige, at det ikke er begivenheden i sig selv, der er det egentlig 

væsentlige, men derimod de følgevirkninger og effekter begivenheden skabte, og dermed 

som empirisk fænomen er interessant, fordi det tolkes som tegn på noget afgørende. 

 

Som det fremgik af projektets kapitel 2 angående de teoretiske fravalg, var det netop ikke 

projektets ambition at tilvejebringe en fuldtonet kritik af hverken neoliberalisme, kapitalisme 

eller ‘den danske model’  efter kritisk teoretisk forbillede, skønt problematiseringsbegrebet 

umiddelbart kunne lede tankerne i den retning. Dermed ikke sagt, at projektet ikke har haft en 

kritisk agenda. For som det ligeledes fremgik af kapitel 2, er det samtidsdiagnostiske projekt 

kritisk i sin essens. Det er muligt på denne baggrund at uddrage en art kritiske konklusioner 

fra undersøgelsens ansatser. F.eks. viser det i historisk perspektivs relativt entydige positive 

fokus på ‘den danske model’ , i forhold til italesættelsen af det danske arbejdsmarked, at være 
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et ambivalent fænomen. Dette har medført, at modellen er blevet udrullet til det offentlige 

arbejdsmarked med den konsekvens, at modellen beskyttes og forsøges opretholdt på trods af, 

at parterne ikke finder den tilfredsstillende til at løse markedets problemer. Projektets 

historiske udredning af problematiseringen af ‘den danske model’  kan der således være god 

grund til at kritisere den noget stædige fastholdelse af ‘den danske model’  på det offentlige 

arbejdsmarked. Dette ikke at forveksle med en kategorisk kritik af ‘den danske model’ , blot 

på den noget naive tro på at den skulle være universelt gældende. Med andre ord synes det 

historisk betingede meget positive semantik, der har omkranset ‘den danske model’ , at være 

en hæmsko for at løse problemerne på det offentlige arbejdsmarked, fordi der stadig tages 

særhensyn til modellens bevarelse med relativt vage begrundelser: såsom at den er unik 

dansk, særlig liberal eller markedsorienteret. Som problematiseringerne har indikeret, synes 

det offentlige arbejdsmarkeds aktuelle organisering ikke at tilgodese modellens beskaffenhed, 

hvorfor den bliver bedømt til at virke derefter.  

§3. Problematiseringen af ‘den danske model’  pre-finanskrise 

Det er passende for en historisk undersøgelse af ‘den danske model’  indledningsvis at 

skitsere, hvorledes denne blev problematiseret i nyere tid, i sin glansperiode, hvilket vil sige 

før finanskrisen. ‘den danske model’  problematiseres i denne periode som en hybrid mellem 

minimal statsregulering og liberal markedstænkning, der tænktes at udgøre det ideelle 

grundlag for regulering af arbejdsmarkedet. Dette blev eksemplificeret ved 

Arbejdsmarkedsreformen 2002. ‘den danske model’  er udgjort af trepartsaftaler, kollektive 

overenskomster og høj organiseringsgrad. Staten afholder sig fra unødig indblanding i løn- og 

arbejdsvilkår, mens beskæftigelsespolitikken præges af et samarbejde mellem stat og 

arbejdsmarkedets parter. Præmissen for modellen er, at arbejdsmarkedets parter er bedre til at 

regulere selv uden statens input. Omvendt har staten brug for markedets input i forhold til 

beskæftigelsespolitikken. Kendetegnende for 2002-reformen er, at arbejdsmarkedets parter er 

tilfredse med reformen, idet den er informeret og  ‘godkendt’ af parterne. 

 

Flexicurity er en afgørende del af ‘den danske model’ . Oprindeligt var det en hollandsk 

opfindelse, der havde til hensigt at gøre det mere attraktivt for virksomheder at indgå længere 

kontrakter, men udviklede sig i slutningen af 90´erne og start 00´erne til i den danske 

kollektive bevidsthed at være en meget positiv og særlig dansk opfindelse. Modellen 

problematiseres som grundlaget for et dynamisk arbejdsmarked, og som et fundament for den 
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danske økonomis konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. Flexicurity betragtes som 

en anordning, der forener liberal markedsøkonomis dynamik med velfærdsstatens sociale 

tryghed. Skønt det bliver fremhævet som et muligt kritikpunkt, at modellen parkerer 25% af 

den voksne befolkning på overførselsindkomst, afvises dette som en pseudo-kritik. Modellen 

skal ikke vurderes på baggrund af mængden af mennesker på overførselsindkomst. Det er 

derimod bidraget til den institutionelle konkurrenceevne, der er det væsentligste parameter i 

vurderingen af modellen. Samlet set er der i perioden før finanskrisen en udpræget tro på, at 

‘den danske model’  med gradvise justeringer er den bedste måde at organisere det danske 

arbejdsmarked på, både fra arbejdsmarkedets parter, politisk og teoretisk side.  

 

§4. En ny erfaring 

Der sker et ret markant skred i problematiseringen af ‘den danske model’  i perioden efter 

finanskrisen. Inden disse problematiseringer blev præsenteret, blev det først skitseret, 

hvorledes en ny erfaring gjorde det muligt for disse nye problematiseringer at finde sted. 

Dette er erfaringen af de neoliberale ideers krise og de facto fortsatte indvirkning på 

velfærdsstaten i form af aktiv markedsskabelse på baggrund af en kort teoretisk udredning af 

forholdet mellem stat, neoliberalisme og deregulering, som den er blevet problematiseret i 

dansk kontekst ved Ove K. Pedersen. Det skildres, hvorledes den neoliberale bølge siden 

70´erne på afgørende punkter har ændret i måden velfærdsstaten er organiseret. Der sker et 

generelt skifte fra moralisme til økonomisme, og i samme perioden opleves 

’finansliggørelsen’ af kapitalismen med finanskrisen som foreløbig kulmination. Følgerne er 

endnu ikke fuldt afklarede, hvilket til dels skyldes, at neoliberalismen dækker over et bredt 

spektrum af ideer, der gør det svært at få hold på. Liberalisering, statens tilbagetrækning og 

anvendelsen af pengepolitik til at styre pengeudbuddet synes dog at være kendetegnende for 

neoliberalismen på tværs af dens forgreninger. Vigtigt er det dog at understrege, at staten 

anses som en nødvendighed for at begrænse markedsfejl, ligesom markedet er nødvendigt for 

at begrænse statsfejl. Dette kommer til udtryk i måden, hvorved finanskrisens problemer 

søges løst fra politisk hold. På den ene side synes de neoliberale ideer at være blevet forladt, 

således at der eksempelvis umiddelbart er sket en tilbagevenden til blandingsøkonomi, på den 

anden side er det stadig neoliberale antagelser, der ligger til grund for langt størstedelen af de 

politiske initiativer. Der gøres altså en neoliberalt informeret indsats for at rette markedsfejl, 

ligesom statens fejl stadig også søges rettet ved hjælp af  markedet.  
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Det vises hermed, hvorledes en erfaring af de neoliberale ideers indvirkning på 

velfærdsstaten på den ene side forekommer kriseramt, men på den anden side virker 

ufortrødent videre, når problemerne søges løst. Helt centralt står den neoliberale erkendelse 

af, at staten spiller en væsentlig rolle i bestræbelserne på at indfri de neoliberale tanker. Der 

er således mindre tilbøjelighed til laissez faire og mere til aktiv markedsskabelse. Erfaringen 

implicerer en kritisk stillingtagen til den offentlige sektors økonomi generelt og ‘den danske 

model’ s anordning specifikt. De tre ansatser (i forhold til det offentlige arbejdsmarked, 

flexicurity og EU) skal ses som en parallel bevægelse, der viser, hvorledes ‘den danske 

model’  er blevet problematiseret på forskellig vis siden finanskrisen, der dog alle kan ses 

som responsformer på en neoliberalt informeret regulering og organisering af 

arbejdsmarkedet. På trods af problematiseringernes indbyrdes forskellighed er der en generel 

bevægelse på tværs af problematiseringerne, der søger at løse ‘den danske model’ s 

problemer ved aktivt at skabe og forbedre markeder. 

 

§5. Problematiseringerne af ‘den danske model’  post-finanskrise 

Fælles for problematiseringerne af ‘den danske model’  i forhold til det offentlige 

arbejdsmarked er, at de alle i udgangspunktet er grundlæggende positive overfor modellen. 

Men alle tre problematiseringer er ligeledes skeptiske overfor den statslige regulering og 

reformering af modellen. Ikke at dette ikke altid har forekommet, men forholdet er ændret, 

således at staten nu indblandes på måder, der før lå uden for dens interesse, ligesom parterne i 

stigende grad retter sig mod Christiansborg og lovgivning for at opnå større gevinster. Der 

spores en mistillid til modellens evne til at håndtere arbejdsmarkedet, både fra parternes og 

statens side. 

 

Det primære problem for ‘den danske model’ s fortsatte overlevelse inden for det offentlige 

arbejdsmarked er de institutionelle rammer, dvs. skattestop og strukturreform. Problemet med 

disse nye institutionelle rammer er, at de gør op med de fire grundlæggende principper, der 

siden Fælleserklæringen fra 1987 i høj grad har udgjort fundamentet for ‘den danske model’ . 

For princippernes ellers bindende kraft svarer det faktum, at der reelt set ikke kan forhandles 

løn til at fjerne et kort i bunden af et korthus, således at hele konstruktionen kollapser. Dette 

skildres ved forløbet om overenskomstforhandlingerne i 2008. FOA gik solo og brød dermed 
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med solidaritets- princippet, og forlangte en højere lønstigning. Dette førte til den første 

storkonflikt på det offentlige område siden ‘den danske model’ s indførsel på området i 1973. 

Også regeringens ageren fremhæves som en del af problemet, da den på den ene side afviste 

et indgreb, men på den anden side underkendte forliget, et tydeligt tegn på skepsis overfor 

markedets parters evner til at nå frem til den bedste løsning. Regeringen indtrådte dermed, 

med daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen, som de facto forhandlingspartner. 

Netop statens vetoret i forhold til overenskomstforlig, som en følge af strukturreformen fra 

2007, kan siges at gøre det ’dristigt’ at tale om, at ‘den danske model’  virker på det 

offentlige arbejdsmarked.  

 

Netop denne pointe i forhold til ‘den danske model’ s ageren på det offentlige arbejdsmarked 

bør fremhæves som en af de væsentligste i problematiseringen af modellens virke på det 

offentlige arbejdsmarked. Fordi arbejdsgiversiden favoriseres så entydigt, mister 

lønmodtagersidens væsentligste instrument, konfliktretten, sin kraft. At konflikte mod det 

offentlige skader i teorien kun lønmodtagersiden, da det gavner de offentlige finanser. Den 

store ’lockout’ i 2013 kan fremhæves som glimrende eksempel på ‘den danske model’ s 

manglende formåen på det offentlige arbejdsmarked. Lockouten gavnede de offentlige kasser, 

mens lovindgrebet lå tæt op af arbejdsgivernes overenskomstkrav. Og netop ‘den danske 

model’ s indflydelse på de offentlige kasser kommer til udtryk i overenskomsternes indhold, 

der både er blevet dybere og bredere. Hvilket vil sige større frihed til den enkelte virksomhed 

og inddragelse af velfærdstemaerne. Især inddragelsen af velfærdstemaerne skal ses i lyset af 

Christiansborgs finansieringsbehov. Reguleringer skal forstås som regulære 

besparelsesmuligheder, der udgør et reelt alternativ til egentlige nedskæringer i den offentlige 

sektor.  

 

I forhold til problematiseringen af flexicurity er det egentlige problem, som det også var 

tilfældet med problematiseringen af ‘den danske model’  på det offentlige arbejdsmarked, 

ikke reformer og reguleringer som sådan, men derimod at de gennemførte reformer og 

reguleringer i perioden efter finanskrisen forrykker balancen mellem sikkerhed og 

fleksibilitet. Det er kort sagt en kritisk stillingtagen til modellens evne til at selvregulere. 

Tilliden til modellen synes at svinde i takt med, at mængden af reformer og reguleringer 

gennemføres. Også disse initiativer skal skal ses i relation til bestræbelserne på at skabe 

balance i de offentlige finanser. Forringelserne af sikkerheden og det efterfølgende krav om 
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ansættelsesbeskyttelse risikerer i denne optik at hæmme fleksibiliteten og konkurrenceevnen. 

Samlet viser problematiseringerne, at modellen anses for at være hårdt udfordret. 

 

De væsentligste begrundelser for den påståede succes ved ‘den danske model’  var dens helt 

særegne kombination af fleksibilitet og sikkerhed. Dette ledte til, at modellen frem til 

Lissabon-processen fremhæves af EU-Kommissionen som den bedste løsning på 

globaliseringens udfordringer. Men som det var tilfældet med de foregående 

problematiseringer, sker der et brud i perioden efter finanskrisen. Efter krisen er det stadig 

mere uklart, hvad begreberne sikkerhed og fleksibilitet dækker over, ligesom segmenteringen 

gør, at der kan spørges om, hvad der i grunden er tilbage af ‘den danske model’ . Det står dog 

klart, at ‘den danske model’  ikke længere med god vilje kan påstås at udgøre den bedste 

løsning på de udfordringer, som globaliseringen stiller. Der stilles ydermere spørgsmål ved, 

hvorvidt modellen nogensinde burde have været fremhævet som forbillede for organiseringen 

af det fælles EU-marked. Det helt grundlæggende problem er, at EU-integrationen har åbnet 

op for arbejdets frie bevægelighed for at skabe fuldkommen konkurrence. Men fordi ‘den 

danske model’  ikke bygger på lov, men derimod aftaleregulering og overenskomster, bliver 

det muligt at underbyde den lokale arbejdskraft på de områder, der ikke er dækket. Som en 

respons på dette er en række EU-regulativer blevet introduceret, men får i Danmark den 

konsekvens, at ‘den danske model’ s normale funktionsmåde sættes ud af kraft, da der 

eksempelvis ikke kan konfliktes på samme måde. Direktiverne har den sælsomme egenskab, 

at det på en og samme tid både underminerer og sikrer ‘den danske model’ s virke på 

arbejdsmarkedet. 

 

Den største bekymring vedrører social dumping, et fænomen som ‘den danske model’  anses 

for at være ekstraordinært følsom overfor, fordi modellen netop levner plads til et 

uorganiseret arbejdsmarked. En række responsformer er blevet foreslået: ændring af 

skatteregler, kædeansvar og almengørelse. Parterne har vist sig meget skeptiske overfor alle 

forslag. Kædeansvaret er af flere omgange (2008, 2010, 2012 og 2014) forsøgt udbredt af den 

danske fagforening til også at omfatte det offentlige, men uden held. Ligesom almengørelsen, 

der fremhæves som bedste alternativ, afvises med henvisning til ‘den danske model’ s mulige 

udtynding. I stedet har LO og DA forfattet en hensigtserklæring, der fastslår, at det stadig 

skal være de kollektive over- enskomster der skal danne rammen for reguleringen af 

arbejdsmarkedet. Hverken lovgivning om mindsteløn, almengørelse af overenskomster eller 
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lovgivning om kædeansvar tænkes at være foreneligt med ‘den danske model’  i LO eller 

DA´s optik.  

§6. Semantiske forskydninger 

På baggrund af disse ansatser bliver det da muligt at fremdrage tre semantiske forskydninger:  

1) Først og fremmest er det i perioden efter finanskrisen ikke primært staten, der har brug 

for markedets information for at virke, men derimod markedet der har brug for statens. 

Som det fremgår på tværs af problematiseringerne fra perioden efter finanskrisen, er 

det et grundlæggende træk, at staten meget aktivt søger at regulere og reformere 

modellen i forsøget på at få markedet  til at virke optimalt, mens det i langt mindre 

grad er markedet, der er i stand til at informere staten. Markedet er således ikke den 

anordning, der af sig selv garanterer, at den økonomiske samfundsudvikling foregår 

mest optimalt, men må derimod skabes aktivt, reformeres og reguleres af staten 

førend, økonomien arter sig tilfredsstillende. Den evne og de resultater, den etablerede 

praksis fra 1963 og 1987, hvor arbejdsmarkedets parter selvregulerede under hensyn 

til det anerkendte samfundsøkonomiske ansvar, underkendes altså i stigende grad. Det 

vises f.eks. med de meget forskellige forløb om henholdsvis Overenskomstforhandling 

2008 og 2002-reformen. Mens det i 2002 blev fremhævet, at staten netop gennemførte 

reformen under hensyn til og med godkendelse fra arbejdsmarkedets parter, viste 

2008-forløbet det modsatte billede, hvor staten underkendte det indgåede forlig.  

 

2) En anden væsentlig forskydning ses i bedømmelsen af flexicurity. Mens 

succeskriteriet i perioden før finanskrisen blev italesat i forhold til den institutionelle 

konkurrenceevne, er det i dag de umiddelbare konsekvenser for statens budgetter i 

form af mængden af mennesker på overførselsindkomst, der er blevet afgørende for 

bedømmelsen. Flexicurity er i denne optik skiftet fra at være det væsentligste redskab 

til at sikre sikkerhed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet til nu at være endnu en 

udgiftspost på statsbudgettet. Det er kort sagt sket et markant skifte fra et offensivt 

fokus på konkurrenceevne til et mere defensivt fokus på statens budgetter, samt på 

baggrund af dette et skifte i vægtningen af sikkerhed og fleksibilitet, hvor 

fleksibiliteten understreges, mens sikkerheden ændres til at omhandle statens 

budgetter fremfor den enkelte persons økonomiske situation. 
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3) Endelig har den positivt ladede semantik, der tidligere omkransede problematiseringen 

af ’den danske model’ i EU-perspektiv, også ændret sig afgørende i perioden efter 

finanskrisen. Fra ret entydigt at blive betragtet som det bedste svar på globaliseringen 

og de udfordringer, det fælles liberale EU-arbejdsmarked stillede det danske 

arbejdsmarked, har semantikken forskudt sig til, at modellen i dag bliver anset som en 

væsentlig del af de oplevede problemer på det danske arbejdsmarked. Semantikken 

har således forskudt sig fra positivt at omhandle de mange muligheder, som ‘den 

danske model’  gav i forhold til de udfordringer, det fælles EU-arbejdsmarked stillede, 

til i dag at kredse om de negative implikationer, som netop denne type af organisering 

af arbejdsmarkedet stiller det danske samfund, dvs. primært den manglende evne til at 

regulere de områder af arbejdsmarkedet, der ikke er overenskomst- dækket, samt 

skismaet mellem modellens rammer og de foreslåede løsningsmodeller, der ofte 

indbefatter lovgivning i et vist omfang.  

 

 

§7. Implikationer 

 

Afslutningsvis forekommer det passende kort at berøre, hvilke implikationer disse ansatser 

kan tænkes at have, såfremt de indlæses i en samtidsdiagnostisk grænseholdnings kontekst. 

Kort sagt, hvad kan denne ’historiske fiktion’ anvendes til og hvad giver den os mulighed for 

at kunne ’håbe på’? Et punkt, hvor det historiske blik viser sig at være hensigtsmæssigt at 

inddrage, kunne være det faktum, at måden, hvorved betingelserne for modellens virkemåde 

og succes bliver problematiseret, har afgørende realpolitisk betydning. Dette ses f.eks. i den 

semantiske forskydning, som flexicurity har gennemgået. Hvor succesen af modellen før 

finanskrisen ikke skulle måles på mængden af mennesker, der havnede på offentlig 

forsørgelse som et resultat af modellen, men derimod den institutionelle konkurrenceevne, til 

i perioden efter finanskrisen at blive målt på netop mængden af mennesker på offentlig 

forsørgelse. Netop koblingen mellem vekslende parametre for både virkemåde og succes gør 

kritik af reformer og reguleringer af modellen nærmest umulig. For ved at kritisere 

reformerne og reguleringerne henvendt mod modellen bliver det de facto en kritik af 

modellen, fordi reformer og reguleringer kun tænkes gennemført for at sikre modellen eller 

forbedre den. Selvom sikkerheden forringes markant, er der f.eks. ingen, der ytrer ønske om 
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at afskaffe modellen. En forklaring kunne sandsynligvis være, at modellen stadig registreres 

så relativt entydigt positivt som plus-ord i det diskursive felt, også på trods af nyere mere 

kritiske problematiseringer. 

 

Et andet punkt kunne være den blinde tro på ‘den danske model’  på det offentlige 

arbejdsmarked som den eneste måde, dette marked kan reguleres. For som 

problematiseringerne har vist, må man være relativt skeptisk overfor, om ‘den danske model’  

reelt kan påstås at virke på det offentlige arbejdsmarked (konfliktlinjen er ret entydigt rykket 

over på lønmodtagersiden, arbejdsgiversiden favoriseres klart i forhold til konfliktretten, 

staten er de factor forhandler og det generelle lønniveau fastsættes i forhold til og på 

baggrund af det private arbejdsmarked). Problematiseringerne er meget optagede af, hvilke 

former for reformer, reguleringer og indgreb fra staten eller parterne der kan siges at 

opretholde eller skade modellen.  

 

Måske er det snarere en hæmsko i bestræbelserne på at organisere det offentlige 

arbejdsmarked på en fornuftig måde, at der konstant skæves til ‘den danske model’  som 

ideal, såfremt der ikke er politisk vilje til at give de optimale rammevilkår samt acceptere 

konsekvenserne. Ligesom organiseringen af arbejdsstyrken måske bedre lader sig tænke, hvis 

ikke tankerne er betingede af flexicurity-hensynet, når nu især sikkerhedsdelen så kraftigt 

forringes i disse år.  
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