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ABSTRACT 

This master’s thesis examines the gradual shift of the foundational values of the danish labour market 

model. Within the scope of business administration and philosophy, the thesis explores the current 

state of the labour market model, with emphasis on the challenges that it currently faces. The thesis 

is grounded on the discrepancy between an observed support and will to sustain the labour market 

model, while most of the current academic literature highlights the impact of the challenges and the 

possibility of a forthcoming dissolution of the model. In defining the labour market model, the 

fundamental conditioning values of collectivism and organization, are ensuring its functionality and 

existence. The thesis explores the consequences of substituting these core values with individualism 

and liberty. Working with a qualitative methodology, the thesis highlights five fundamental 

challenges that the model faces, while simultaneously underpinning the importance of politic 

influence in the existence of these challenges. Throughout the thesis’ analysis the gradual substitution 

of values is brought to light by invoking a theoretical framework consisting of John Locke, André 

Gorz, Michel Foucault, Gary Becker, and Paul Pierson. The analysis argues that the challenges that 

the labour market model faces are constituted in an overall narrative of the transition of values. 

Furthermore, it is argued that certain political decisions can be understood as being the facilitator of 

the incitements that creates the labour market models’ challenges. The thesis concludes, that if the 

individual does not come to view the collective as a necessity for the model, the model could 

potentially be demolished. 
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1. INDLEDNING  

I 1918 skrev den italienske filosof Antonio Gramsci (1891-1937) artikelsamlingen ”Arbejderkontrol, 

arbejderråd, arbejderstyre”. I en af artiklerne fra samlingen findes følgende tekststykke: 

Logisk set er princippet om organisation højere end princippet om ren og skær frihed. Det 

er den modne alder over for barnealderen, men historisk har den modne alder brug for 

barndommen for at udvikle sig, og kollektivismen forudsætter nødvendigvis den 

individualistiske periode, under hvilken individerne erhverver sig de nødvendige 

færdigheder til at producere uafhængigt af ethvert pres fra den ydre verden ved på egen 

bekostning at lære, hvorledes intet er mere reelt og mere konkret end pligten til 

arbejdsomhed, og hvorledes tilskyndelsen til at begå overgreb og den brutale og 

ubegrænsede konkurrence skal erstattes af organisation og metode, som tildeler hver 

enkelt en specifik opgave at løse, og som sikrer frihed og eksistensgrundlag til alle 

(Gramsci 1918: 32).  

Uagtet Gramscis politiske overbevisning og renommé som en prominent fortaler for marxismen, 

udtrykker og beskriver uddraget en dynamik og et forhold, der historisk har været omstridt, og til 

stadighed udgør integral del af den danske samfundsdebat: individualisme overfor kollektivisme. 

Hvor Gramsci i tekstuddraget antager og argumenterer for, at individualismen ansporer og fordrer 

kollektivismen, trækker dette modsætningsforhold tråde langt tilbage i fortiden og til talrige 

samfundsvidenskabelige, filosofiske og politiske traditioner. Således kan forholdet mellem de to 

begreber identificeres som særligt relevante begreber hos eksempelvis kontraktteoretikeren John 

Locke, samt identificeres i det historisk- og politiske spændingsfelt mellem kapitalisme og 

kommunisme samt liberalisme og socialisme. Ydermere er begrebsforholdet til stede i antropologien, 

sociologien og psykologien hvor emner som individet, tilhørsforhold og kultur er prævalente 

undersøgelsesområder.  

Løst defineret anvendes begrebet om kollektivisme i dag typisk til at karakterisere en tankegang, 

forståelse og lovprisning af fællesskabet, i modsætningsforhold til individualismens individbaserede 

og frihedsorienterede samfundsopfattelse (Grage 2020). Dermed kan det med tilstrækkelig sikkerhed 

siges, at modsætningsforholdet mellem individualisme og kollektivisme er en særlig tilstedeværende 

dynamik i fortiden samtidig med at være et allestedsnærværende relevant forhold i nutiden.  

Det er netop dette spændingsfelt mellem individualisme og kollektivisme der er et helt og aldeles 

fundamentalt element, og den primære inspirationskilde, for den forestående afhandlings overordnede 

emne og interessefelt: den danske arbejdsmarkedsmodel. 
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2. PROBLEMFELT OG PROBLEMFORMULERING 

(…) den danske arbejdsmarkedsmodel er den bedste arbejdsmarkedsmodel, der findes. 

Det er i høj grad arbejdsmarkedsmodellen, inklusive vores kollektive overenskomster og 

den høje organisationsgrad, der har gjort, at Danmark er så stærkt og rigt et samfund, som 

vi er i dag. 

Statsminister, Mette Frederiksen, citeret i §20-spørgsmål i Folketinget 2019 

Der er mange gode grunde til, at den danske aftalemodel er et forbillede for andre lande. 

En af grundene er, at danske politikere gennem generationer har respekteret, at det er 

parterne på arbejdsmarkedet, der selv laver de regler, der gælder om løn- og 

ansættelsesvilkår. For os er det helt afgørende, at vi ikke ændrer på det. 

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, i 

forbindelse med hovedorganisationernes løsningsforslag vedr. udenlandsk 

arbejdskraft, 9. april 2019 

Den danske trepartsmodel er flere gange blevet erklæret død. Men endnu en gang har vi 

vist, at den er levedygtig, og at vi evner at stå sammen om at løse de helt store udfordringer 

for samfundet. 

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, i forbindelse med 

trepartsforhandlinger i 2016  

Mette Frederiksen, Jacob Holbraad og Lizette Risgaard kan antages at repræsentere den danske 

arbejdsmarkedsmodel i kondenseret format. Ved at stå i spidsen for henholdsvis staten, Dansk 

Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) udtrykker de ovennævnte 

citater grundholdningen til den danske arbejdsmarkedsmodel fra de parter, som former, skaber og 

aftaler rammerne for det danske arbejdsmarked. Umiddelbart kan citaterne dog skabe en forvirring 

og undren over genstanden, der bliver omtalt. Hvor Mette Frederiksen omtaler den danske 

arbejdsmarkedsmodel som totalitet, forholder Jacob Holbraad og Lizette Risgaard sig til henholdsvis 

den danske aftalemodel og den danske trepartsmodel. Denne begrebsuklarhed er dog af mindre 

relevans med tanke på, at selve aftalemodellen og trepartsmodellen er separate dele af det samlede 

begreb om den danske arbejdsmarkedsmodel. Ydermere bruges det mere simple udtryk den danske 

model hyppigt om samtlige eller specifikke komponenter på det danske arbejdsmarked. Trods denne 

begrebsforvirring kan man dog fra citaterne fornemme, at arbejdsmarkedets repræsentative parter er 

enige. Enige om, at den danske arbejdsmarkedsmodel er unik og værd at bevare. At man gennem 

frivillige aftaler og kompromiser skaber bedre resultater end gennem lovgivning.  
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Når den danske arbejdsmarkeds- og aftalemodel for mere end 100 år siden blev kaldt en civiliseret 

klassekamp og definitionen af det danske system (Jacobsen & Pedersen 2010: 25), og 

arbejdsmarkedets parter i dag udtrykker en klar modvilje mod at ændre modellen, understreger det 

hvor integral og betydningsfuld arbejdsmarkedsmodellen er for det danske samfund generelt. 

”Kombinationen af en veltilrettelagt makroøkonomisk styring, reformer af arbejdsmarkedspolitikken, 

en høj fleksibilitet, veluddannet arbejdskraft og et velfungerende trepartssamarbejde baseret på social 

og politisk konsensus”, har ”(…) gjort den ”danske arbejdsmarkedsmodel” verdensberømt – også 

udenfor Danmark” (Bredgaard, Larsen & Madsen 2005: 56). Men trods på trods af enigheden mellem 

arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer om, at den danske arbejdsmarkedsmodel skal bevares, er 

dette ikke ensbetydende med, at modellen ikke er under forandring. 

Det danske arbejdsmarked har altid været kendetegnet ved, beror på og forudsætter en høj grad af 

organisering på både lønmodtager- og arbejdsgiversiden. Men ”(…) i de seneste år har de 

overenskomstbærende fagforeninger oplevet et faldende medlemstal, og udviklingen i 

overenskomstdækningen er vendt efter en systematisk stigning frem til midten af 1990’erne” (Larsen 

2011: 15). De ikke-overenskomstbærende, eller som ofte betegnet gule, fagforeninger har oplevet en 

markant stigning i deres medlemstal. Således er de ”(…) gået fra at dække omkring 2 pct. af den 

aktive danske arbejdsstyrke i 1995 til 9 pct. i 2013 (…) en stigning på 190.000 medlemmer” 

(Høgedahl 2014: 16). Denne udvikling cementerer en grundlæggende udfordring: de 

overenskomstbærende fagforeninger mister medlemmer og derigennem deres repræsentative 

grundlag. Problemstillingen eksisterer også på arbejdsgiversiden af arbejdsmarkedsmodellen, dog er 

faldet ikke nær så drastisk (Larsen 2011: 15). Denne udvikling understreger, at 

arbejdsmarkedsmodellen kan stå overfor markante ændringer, hvis arbejdsmarkedets parter trues på 

deres repræsentativitet.  

Inden for arbejdsmarkedsforskningen bliver der ydermere ofte sat fokus på udfordringer, der som 

oftest tilskrives fagbevægelsen internt (Høgedahl 2014, Larsen 2011). Tilsammen kan det antages, at 

den danske arbejdsmarkedsmodels udfordringer er nuværende, mangfoldige, mærkbare, nationale, 

internationale og forholder sig grundlæggende til forholdet mellem det individuelle og det kollektive. 

Samlet set kan den danske arbejdsmarkedsmodel siges at være presset, måske endda under forandring, 

og man kan foranlediges til at tænke over, om ”(…) de kompromisser og forudsætninger, der ligger 

til grund for modellen, er stabile og holdbare i lyset af de udfordringer som aktuelt møder det danske 

arbejdsmarkeds- og velfærdssystem” (Bredgaard, Larsen & Madsen 2005: 65).   

Denne diskrepans mellem den udtalte tilslutning til den danske arbejdsmarkedsmodel set i relation til 

de mange udfordringer, var dét, som pirrede vores interesse for emnefeltet. Vores grundlæggende 

undren var baseret på det forhold, at trods den veldokumenterede opbakning til den danske 
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arbejdsmarkedsmodel, var langt størstedelen af det materiale, som vi indledningsvist beskæftigede os 

med næsten udelukkende centreret omkring det faktum, at arbejdsmarkedsmodellen er under pres. 

Det første formål med afhandlingen var en intention om at forstå og undersøge disse udfordringer 

yderligere. 

Den forestående afhandling har dog et yderligere formål, interessefelt og undersøgelsesområde. 

Sædvanligvis omtales den danske arbejdsmarkedsmodel som værende succesfuld på grund af et 

minimum af politisk indblanding. Dermed afskrives politiske beslutningers indflydelse ofte, som 

værende en medvirkende katalysator for den danske arbejdsmarkedsmodels udfordringer. Det andet 

formål med afhandlingen er at undersøge hvorledes politiske beslutninger kan være med til at skabe 

forhold, der kan være medvirkende til at fremprovokere de udfordringer, som den danske 

arbejdsmarkedsmodel står overfor.  

Undersøgelsen af den danske arbejdsmarkedsmodels udfordringer, deres mulige konsekvenser og 

ophav, samt den politiske indflydelse på disse, er et helt centralt og nutidigt relevant emnefelt. Den 

danske arbejdsmarkedsmodel er fuldstændig integral for det danske samfund generelt, hvilket senest 

er kommet til udtryk under corona-krisen, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter den 10. 

december 2020 indgik en aftale om lønkompensation (Beskæftigelsesministeriet 2020).  

At den danske arbejdsmarkedsmodel har så vigtig en betydning for det danske samfund, understreger 

relevansen af at forstå dens presserende udfordringer. Den forestående afhandling arbejder med 

dynamikken mellem to begrebspar, individualisme og kollektivisme samt organisering og frihed, ud 

fra et filosofisk-økonomisk perspektiv. Intentionen er at belyse, hvordan og hvorfor den danske 

arbejdsmarkedsmodels grundværdier om kollektivisme og organisering gradvist substitueres til fordel 

for individualisme og frihed.   

Afhandlingen arbejder med følgende overordnede problemformulering:  

Hvordan udfordres den danske arbejdsmarkedsmodel, hvis grundværdierne om kollektivisme 

og organisering gradvist substitueres med individualisme og frihed? 

Denne fremstilling af problemformuleringen er forholdsvis omsiggribende. For at muliggøre et svar 

på denne, beskæftiger afhandlingen sig med følgende to underspørgsmål: 

1. Hvordan kan arbejdsmarkedsmodellens identificerede udfordringer påvirke 

organiseringsgraden? 

 

2. Hvordan og i hvilken grad har udvalgte politiske beslutninger påvirket forholdet mellem 

kollektivisme og individualisme i forhold til den danske arbejdsmarkedsmodel? 
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3. LÆSEVEJLEDNING 

Denne vejledning har til hensigt at kortlægge afhandlingens forskellige afsnit, opbygning og 

kronologi. Afsnittet har to grundlæggende funktioner. Først og fremmest fungerer det som en 

læsevejledning og introduktion til afhandlingen målrettet læseren. Vejledningen er altså et 

oversigtsværktøj og en beskrivelse af afhandlingens forløb, så læseren til fulde forstår opbygningen 

og strukturen af afhandlingen. Den anden funktion er at skabe en forståelse af den vej, afhandlingen 

går for at besvare afhandlingens problemformulering og underspørgsmål fyldestgørende.  

Det første afsnit der følger efter læsevejledningen, er afhandlingens metodeafsnit. Det indeholder alle 

de metodiske refleksioner og overvejelser, der ligger til grund for udformningen af afhandlingen. I 

kraft af at emnet, den danske arbejdsmarkedsmodel, kan undersøges fra talrige vinkler, fokuseres der 

i særdeleshed på de afgrænsninger vi har foretaget os. Ydermere lægges der vægt på mere konkrete 

metodiske valg, der har formet afhandlingen.  

Metodeafsnittet efterfølges af et litteraturreview, der beskriver den overordnede akademiske kontekst 

og forskningstradition som afhandlingen indgår i. Dette gøres ved en gennemgang af artikler og 

forskningsprojekter, der på hver sin måde beskæftiger sig med den danske arbejdsmarkedsmodel. 

Dette skal understrege hvad der ellers er blevet undersøgt indenfor emnefeltet. Ydermere skal afsnittet 

indledningsvist redegøre for, hvad der adskiller den forestående afhandling fra andre undersøgelser 

af den danske arbejdsmarkedsmodel. Derfor, i kraft af litteraturreviewets afslutning, omhandler næste 

afsnit afhandlingens overordnede undersøgelsesgenstand. Der er tale om en iscenesættelse af, hvad 

vi vælger at understrege samt fokusere på ved arbejdsmarkedsmodellen. Dette i henhold til et historisk 

perspektiv, samt en klar definition af hvad vi mener ved brug af begrebet: den danske 

arbejdsmarkedsmodel.  

Efter at have afgrænset og beskrevet undersøgelsesgenstanden følger en gennemgang af det 

indsamlede empiriske materiale. Konkret opstilles hovedpointerne fra vores interviews med følgende 

interviewpersoner: Lizette Risgaard, formand for FH, Kia Philip Dollerschell, ved interviewets 

udførelse, seniorchefkonsulent ved Dansk Industri (DI), Søren Fibiger Olesen, formand for Krifa og 

Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Opbygningen af afsnittet er 

struktureret efter vores interviewguide. Hovedformålet er at få belyst de mest presserende problemer 

for den danske arbejdsmarkedsmodel. De vigtigste empiriske nedslagspunkter danner grundlaget for 

de efterfølgende afsnit: de to cases.  

Første case omhandler de udfordringer, der af interviewpersonerne, blev identificeret i 

empiriafsnittet. Hver enkelt af disse udfordringer bliver beskrevet med henblik på at identificere, hvad 

udfordringen indbefatter. Af den indsamlede empiri fremgår det, at politik spiller en aktiv rolle i 
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forhold til den danske arbejdsmarkedsmodel. Derfor omhandler den anden case fem politiske 

beslutninger, der har haft særlig indflydelse på den danske arbejdsmarkedsmodel. Sigtet er at redegøre 

for indholdet samt hvad der lå til grund for de politiske beslutninger.  

Efter de to cases gennemgås de udvalgte teoretiske perspektiver. Der er tale om udvalgte tekster af 

henholdsvis den engelske filosof John Locke, den østrigsk-franske filosof André Gorz, den franske 

idehistoriker Michel Foucault, den amerikanske økonom Gary Becker og den amerikanske politolog 

Paul Pierson. I teoriafsnittet er tilgangen for så vidt objektiv, med formålet og intentionen om, at 

fremlægge de respektive teorier så tekstnært og konkret som muligt. Det er disse teorier, der fungerer 

som de konkrete analyseredskaber i de efterfølgende afsnit.  

Analyseafsnittet er inddelt i to hovedafsnit. Det første afsnit er relateret til den første case og 

afhandlingens første underspørgsmål. Det andet analyseafsnit er relateret til den anden case og 

afhandlingens andet underspørgsmål. Analysen er en samlet undersøgelse, der kombinerer det 

empiriske grundlag, de to cases og de teoretiske perspektiver. Resultaterne af analysen vil herefter 

blive diskuteret i henhold til at give yderligere perspektiver på fremtiden for den danske 

arbejdsmarkedsmodel. Slutteligt opsummeres afhandlingens resultater og vigtigste pointer i 

konklusionen, hvor problemformulering besvares.  

4. METODISKE OVERVEJELSER 

Metode referer til den bestemte vej, der er blevet besluttet, og de valg der heraf foreligger for at nå et 

bestemt endemål. Metodiske valg må dog ”(…) imidlertid altid ses i sammenhæng med et bestemt 

felt eller en specifik disciplin” (Thorsager et al. 2007: 18). Når afhandlingens overordnede emne er 

den danske arbejdsmarkedsmodel, er metodevalg i relation til felt og disciplin relevant, da det danske 

arbejdsmarked i sig selv er et massivt forskningsområde, der konstant er i udvikling. Bevidstheden 

om den undersøgelsesmæssige komplikation i at kunne udsige noget objektivt sandt om et så 

omsiggribende emnefelt har betydet, at vi fra afhandlingens begyndelse beskæftigede os med en 

afgrænsning. At afgrænse er et gennemgående metodisk fokuspunkt, og skal først og fremmest forstås 

i forbindelse med det videnskabsteoretiske fundament, som afhandlingen er funderet på: 

poststrukturalismen.  

4.1 VIDENSKABSTEORETISK AFGRÆNSNING 

For at forstå hvordan poststrukturalismen har haft indflydelse på udformningen af afhandlingen, er 

det nødvendigt først at definere denne videnskabsteoretiske position og indhold. Med præfixet post 

indikeres det, at poststrukturalismen kommer efter strukturalismen. Dog er poststrukturalismen ikke 

et opgør med strukturalismen, men snarere en ”(…) videreudvikling og forskydning af 
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strukturalismens metode og forskningsinteresse” (Esmark & Laustsen 2015: 308). Derved er det 

essentielt at forstå distinktionen mellem de to videnskabsteoretiske retninger, da de hviler på mange 

af de samme grundtræk. Strukturalismen og poststrukturalismen kan forstås i sondringen mellem 

følgende begrebstriade: det reelle, det symbolske og det imaginære. Hvor det imaginære beskriver 

vores sansning af verden, er det reelle selve denne verden, forstået som virkeligheden uafhængig af 

vores opfattelse af den. Det sidste begreb, det symbolske, er udgangspunktet for strukturalismen og 

poststrukturalismen. Det symbolske konditionerer vores møde med verdenen og kan ikke ”(…) 

reduceres til enten at have noget at gøre med vores sansninger af verden, (…) eller selve denne 

verden” (ibid.: 292). Mere konkret kan det symbolske forklares som den mængde af normer, regler, 

konventioner og rutiner, der former menneskelige systemer. Det er et domæne, en ”(…) funktion (…) 

gennem hvilken det reelle og det imaginære bringes i forhold til hinanden” (ibid.: 294).  

Det er i behandlingen og forståelsen af den symbolske orden, at poststrukturalismen adskiller sig fra 

strukturalismen. Hvor strukturalismen anser strukturer som lukkede og permanente har 

poststrukturalismen fokus på, at strukturer ”(…) skabes, bekræftes, nedbrydes og genopstår, og at 

etablering af en given struktur altid sker på baggrund af en udgrænsning af de ting, som ikke passer 

ind i strukturen” (ibid.: 309). Det er tilføjelsen af en historicitet og en tidslighed, der adskiller 

strukturalismen fra poststrukturalismen i behandlingen af den symbolske orden. Ydermere har 

poststrukturalismen en analytisk interesse, der kan eksemplificeres gennem sammenligningen af 

sprogets synkrone og diakrone aspekter. Hvor de synkrone aspekter er det som ”(…) konstituerer 

sproget som et sammenhængende system på et givent tidspunkt”, er de diakrone aspekter af sproget 

”(…) de dele, der udvikler sig, og som giver sproget forskellige udformninger over tid” (ibid.).  

Hermed ikke sagt at afhandlingen er centraliseret omkring en sproglig analytisk behandling af den 

danske arbejdsmarkedsmodel. Men inspirationen fra poststrukturalismens fokus på strukturers 

foranderlighed, samt behandlingen af den symbolske orden med en bevidsthed om historicitet, 

tidslighed og dermed foranderlighed, er særlig relevant for nærværende afhandling. Den franske 

filosof Gilles Deleuze mente, at det symbolske er overset, da meget af den vestlige kanon er 

organiseret mellem det reelle og det imaginære, hvilket kan anskues i ”(…) en række variationer over 

dette tema såsom ting/tanke, objektiv/subjektiv, materie/ideer, krop/sjæl” (ibid.: 293). Som ansporet 

i indledningen, problemfeltet og problemformuleringen arbejder afhandlingen indenfor det 

overordnede dialektiske forhold mellem kollektivisme og individualisme og organisering og 

frivillighed. Det videnskabsteoretiske grundlag i poststrukturalistismen kan dermed ses som et 

stringent tema igennem behandlingen af disse dialektiske forhold. Når vi behandler disse forhold i 

relation til den danske arbejdsmarkedsmodel, er det med en bevidsthed om, at forholdet konditioneres 
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af det symbolske. Vi antager ikke, at strukturen er fast, men vi bekender os til den poststrukturalistiske 

grundantagelse om, at strukturer er åbne og foranderlige over tid.  

Denne poststrukturalistiske inspiration vil blive tydeliggjort i valget og anvendelsen af vores 

teoretiske perspektiver i de senere metodeafsnit. Men grundlæggende hviler afhandlingen på et 

poststrukturalistisk videnskabsteoretisk fundament, hvilket påvirker vidensproduktionen. Dette er en 

afgrænsning, der ligeledes forklares i senere afsnit. Dog er det videnskabsteoretiske fundament og 

dermed vidensproduktionen relateret til projektets overordnede erkendelsesinteresse.  

4.2. AFHANDLINGENS ERKENDELSESINTERESSE  

Den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas skelner i sin bog ”Erkendelse og Interesse” fra 1968 

mellem tre typer af erkendelsesinteresse ”(…) ud fra en indsigt i, at der ikke findes interesseløs 

erkendelse” (Knudsen 2009: 17). Simplificeret omhandler erkendelsesinteressen, hvilken form for 

erkendelse man igennem et projekt producerer. Habermas’ tre erkendelsesinteresser er den teknisk-

beherskende, den praktisk-forstående og den kritisk-emancipatoriske. Den første 

erkendelsesinteresse er i direkte relation til positivismen, og kan dermed beskrives som en søgen efter 

at skabe lovmæssigheder. Denne er typisk forbundet med naturvidenskaberne og det dertilhørende 

ideal om en ren videnskabelig neutralitet. Den anden, praktisk-forstående erkendelsesinteresse, er i 

højere grad forbundet med humaniora. Den har ikke som ideal at finde lovmæssigheder, men er 

centraliseret omkring de hermeneutiske aspekter ved videnskab. Den kritisk-emancipatoriske 

erkendelsesinteresse relaterer sig til kritisk samfundsforskning, forstået som en undersøgelse af ”(…) 

hvornår konsensus om ideer og forestillinger er rationelt begrundet og i overensstemmelse med 

almene interesser, og hvornår den er udtryk for åben eller skjult magtanvendelse, bedrag eller 

manipulation, altså for illegitime magtforhold” (Andersen 2013: 391). Overordnet omhandler den 

emancipatoriske erkendelsesinteresse frigørelsen fra tvangen, der ligger i at fremstille og udsige 

lovmæssigheder, som det var tilfældet ved den teknisk-beherskende erkendelsesinteresse. Denne 

afhandling sigter ikke mod at bedrive naturvidenskabelig forskning. Snarere ligger afhandlingens 

erkendelsesinteresse sig i forlængelse af den kritisk-emancipatoriske erkendelsesinteresse. I forhold 

til det poststrukturalistiske videnskabsteoretiske fundament, er frigørelsen fra opdelingen af 

dualismen mellem det reelle og det imaginære yderst relevant. Når vi skelner mellem kollektivisme 

og individualisme samt organisering og frihed, er det blikket på de underliggende strukturer, det 

symbolske, der medierer og konditionerer forholdet mellem begrebsparrene, der er fokuspunktet. 

Med undersøgelsen af forholdet mellem kollektivisme og individualisme i relation til den danske 

arbejdsmarkedsmodel, tilstræber vi primært en kritisk-emancipatorisk erkendelsesinteresse og et 

poststrukturalistisk videnskabsteoretisk fundament. I forhold til afhandlingens vidensproduktionen, 
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positionerer vi os dermed væk fra positivismen og naturvidenskabernes påståede objektive og 

lovmæssighedsskabende interesse. 

4.3. INDSAMLING OG DEFINITION AF EMPIRI: FORHOLDET MELLEM 

KVALITATIV OG KVANTITATIV METODE 

På trods af vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, og herved frasigelsen af en positivistisk 

vidensforståelse og -produktion, kan det ikke underkendes, at afhandling er funderet på et empirisk 

grundlag. Dette empiriske grundlag kan inddeles i to overordnede kategorier: passiv og aktiv empiri. 

Med denne selvudnævnte skelnen i empirien menes der først og fremmest, at afhandlingen dels er 

funderet på allerede eksisterende og bearbejdet empiri, herunder andre arbejdsmarkedsforskeres 

undersøgelser af emner indenfor den danske arbejdsmarkedsmodel. Derudover har vi selv indsamlet, 

og dermed været medvirkende til produktionen af, det empiriske fundament. Denne inddeling af 

empirien er bevidst, og kan ledes tilbage til vores overvejelser omkring forholdet mellem kvantitative 

og kvalitative metoder i afhandlingen. 

Som ansporet i afhandlingens tidligere afsnit er den danske arbejdsmarkedsmodel et emne, der har 

været og stadig er objektet for utallige videnskabelige undersøgelser. Afhandlingen er placeret i 

forlængelse af denne tradition, hvilket konsekvent betyder, at flere empiriske elementer i denne 

afhandling er genkaldt og fremskaffet fra anden forskning. Eksempler på dette er definitioner og 

beskrivelser af den danske arbejdsmarkedsmodel, samt det empiriske materiale der er blevet udnyttet 

til beskrivelsen af henholdsvis arbejdsmarkedsmodellens udfordringer samt de politiske 

nedslagspunkter i de to cases. Emneafgrænsningen, og dermed afhandlingens interesse og sigte, 

involverer en nødvendighed ved at forlige sig med og udnytte allerede eksisterende empiri. 

Omformuleret kan det betegnes ved, at for at kunne undersøge forholdet mellem kollektivisme og 

individualisme, hviler afhandlingen på fundamental viden om den danske arbejdsmarkedsmodel, der 

agerer som et empirisk springbræt for afhandlingens analyse.  

Vores egen indsamling af empiri har været af kvalitativ karakter. Når man undersøger noget 

kvalitativt, interesserer man sig for ”(…) hvordan noget gøres, siges, opleves, fremtræder eller 

udvikles” i modsætning til den kvantitative undersøgelse, der er ”(…) optaget af at undersøge, hvor 

meget der findes af noget, (…) og (…) tilskrive nogle egenskaber en bestemt talværdi, der muliggør, 

at man eksempelvis kan bearbejde sine data statistisk” (Brinkmann & Tanggaard 2015: 13). I 

forlængelse af afhandlingens problemformulering og underspørgsmål, er det denne særegne 

fremtrædelse og udvikling af en værdiforskydning, der har været omdrejningspunktet. Det betyder, 

at vi aktivt har fravalgt brugen af kvantitative metoder, hvilket naturligt har konsekvenser for 

afhandlingens resultater. Disse konsekvenser vil blive vurderet senere i de metodiske afsnit.   
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Valget af kvalitativ metode blev taget med udgangspunkt i en afgrænsning, i relation til første case, 

der omhandler arbejdsmarkedsmodellens udfordringer. Efter at have identificeret fagbevægelsen som 

det kritiske punkt i forhold til repræsentativt i den danske arbejdsmarkedsmodel, blev spørgsmålet, 

hvordan fagbevægelsen, og i kraft heraf den danske arbejdsmarkedsmodel, i realiteten var udfordret. 

Den primære årsag var kausaliteten mellem organiseringsgraden og repræsentativitet, men i stedet 

for at udelukkende at søge teoretiske indfaldsvinkler på de talrige udfordringer, valgte vi at interviewe 

et felt at de relevante aktører fra de dele, der samlet set udgør arbejdsmarkedsmodellens aktører. 

4.3.1. INTERVIEWTEKNIK, -STRUKTUR OG -KRITIK 

Intentionen med at foretage de forskellige interviews var, at identificere hvilke udfordringer som et 

udvalg af de nuværende mest relevante aktører, mener udfordrer den danske arbejdsmarkedsmodel. 

At afgrænse udfordringerne på denne måde var med henblik på at muliggøre den efterfølgende 

analyse og undersøgelse. Hvis faldet i organiseringsgraden var det overskyggende problem, kan hvert 

enkelt menneskes begrundelse for at melde sig ud, eller ikke at indmelde sig i en 

overenskomstbærende fagforening, principielt set være en udfordring, der er værd at analysere. Trods 

dette forholdsvis ekstreme eksempel, var de fire interviews en måde at kondensere en teoretisk 

uendelig mængde af udfordringer til færre analyserbare komponenter. Som tidligere nævnt valgte vi 

at interviewe henholdsvis: Lizette Risgaard, Formand for FH, Kia Philip Dollerschell, 

Seniorchefkonsulent ved DI, Leif Lahn Jensen, Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet og 

Søren Fibiger Olesen, Formand for Krifa. De tre forskellige aktører i den danske 

arbejdsmarkedsmodel: staten, arbejdsgiverforeningerne og lønmodtagerforeningerne er 

repræsenteret, samt en repræsentant for en af de ikke-overenskomstbærende fagforeninger. At disse 

interviewpersoner er repræsentative for den danske arbejdsmarkedsmodel, er en abstraktion. Men at 

gå til nogle af hovedaktørerne var et valg, der beroede på netop denne abstraktion. Den danske 

arbejdsmarkedsmodel udgøres de facto af alle, der er en del af den. Men som repræsentanter for 

parterne, delene af modellen, var dette valg nødvendigt på samme grundlag som uendeligheden i 

udfordringerne.  

De fire interviews blev foretaget ud fra en planlagt interviewguide, der tog inspiration og 

udgangspunkt i, hvad den norske professor Steinar Kvale beskriver som de syv stadier i 

interviewundersøgelsen. Disse syv stadier er ”(…) tematisering, design, interview, transskribering, 

fortolkning, verificering og rapportering” (Kvale 1994: 91), og udgør til sammen hele processen 

forbundet med interviewsituationen. Tematiseringen var forholdsvis klar og stringent. Det centrale 

tema var den danske arbejdsmarkedsmodel og undersøgelsen var rettet mod dennes udfordringer. 

Denne tematisering havde direkte indflydelse på selve interviewguiden- og strukturen af interviewet. 
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Vi besluttede os for at strukturen var semi-struktureret opbygget omkring otte spørgsmål, men med 

friheden, både for os og de interviewede, til at bryde strukturen i tilfælde af, at interessante og 

uforudsete perspektiver skulle udfolde sig. Spørgsmålene og de vigtigste pointer herfra gennemgås 

senere i afhandlingens empiriske afsnit. Som interviewere påvirkede vi naturligt de forskellige 

interviews, men spørgsmålenes karakter var ikke værdiladede og søgte efter at sætte den givne 

interviewperson i en position, hvor de fik fri mulighed for at fremstille deres egne pointer. 

Interviewspørgsmålene var ens gennem alle fire interviews, med sigte på komparativt at kunne samle 

de vigtigste perspektiver i forbindelsen med første case. Herved blev det nødvendigt at transskribere 

alle interviews, hvorved vi bedre kunne anskue ligheder og forskelle. 

Denne behandling af interviewet medførte en specifik anvendelse af Kvales sidste tre trin i 

interviewprocessen: fortolkning, verificering og rapportering. Analysemetoden var komparativ i en 

selektering og udvælgelse af de mest markante lighedspunkter på tværs af de forskellige interviews, 

med henblik på at finde frem til de mest presserende problemer for den danske arbejdsmarkedsmodel. 

At dette var hensigten med de fire interviews, virker i verificeringsperspektivet som en begrænsning 

og påvirkning af det videre interviewarbejde. Vores konkrete fokus og hensigt med interviewet kan 

have været medvirkende til, at andre relevante perspektiver fra de fire interviews kan være blevet 

overset eller udeladt. Derfor, i henhold til Kvales syvende trin, der omhandler videnskabelige kriterier 

(ibid.: 95), kan behandlingen af de fire interviews omtales som et selektivt og komparativt studie, der 

ledte frem til fire grundlæggende udfordringer for den danske arbejdsmarkedsmodel samt en 

identifikation af politiks markante rolle heri, men der i kraft af denne hensigt kan have overset andre 

perspektiver på emnefeltet. 

4.4. CASESTUDIET SOM METODISK INSPIRATION 

Disse fem udfordringer udsprang dels af vores fortolkning og bearbejdning af de transskriberede 

interviews. Men med det komparative aspekt for sigte, var disse udfordringer til stede på tværs af 

transskriberingerne, hvilket minimerede muligheden for fortolkningsændringer. Det essentielle for 

dette afsnit er det videre arbejde med de fem grundlæggende udfordringer, der blev identificeret: den 

faldende organiseringsgrad, markedsliggørelsen af fagbevægelsen, freerider-problematikken, 

prekære ansættelsesforhold og presset fra EU. Men fra transskriberingerne af de fire interviews viste 

det sig, at alle interviewpersoner nævnte politiske beslutninger og ændringer som havende en særlig 

indflydelse på den danske arbejdsmarkedsmodel. De fem udfordringer, samt en konsensus om politisk 

indflydelse, behandlede vi i form af to separate cases. Baggrunden for at behandle de empiriske 

resultater som cases, var først og fremmest i forlængelsen af den føromtalte undersøgelsesmæssige 

begrænsning. Ved at arbejde caseorienteret, målrettes undersøgelsen i stedet for at støde ind i den 
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teoretiske uendelighed af udfordringer, som manglen på begrænsning ville medføre, som tidligere 

nævnt. Derudover er identifikationen af de to cases relateret til poststrukturalismen og den frigørende 

erkendelsesinteresse. De to cases agerer altså som fundamentet for undersøgelsen af en underliggende 

struktur, der konditionerer forholdet mellem, i vores tilfælde, det individualistiske og kollektive 

værdigrundlag i relation til den danske arbejdsmarkedsmodel. 

Et af problemerne ved at arbejde caseorienteret er, at undersøgelsen kan blive for specifik i relation 

til emnets spændvidde. Den gængse kritik af casestudiet er, at det ikke kan bruges til at udsige noget 

videre videnskabeligt om et emnefelt på baggrund af en enkeltstående analyse. Når afhandlingen 

anvender casestudiet, gøres dette med en overbevisning om casestudiets særegne kvaliteter, der 

teoretisk udspringer og bliver beskrevet af den danske professor Bent Flyvbjerg i teksten ”Fem 

misforståelser om casestudiet”. Grundlæggende beskriver Flyvbjerg, at casestudiet som 

forskningsmetode er udsat for en massiv kritik. Flyvbjergs sigte er at korrigere disse misforståelser 

og dermed forsvare casestudiet som forskningsmetode. Det er denne korrektion, som afhandlingen 

hviler på. Kritikkens fem punkter er som følger: 

(1) teoretisk viden er mere værdifuld end praktisk viden; (2) man kan ikke generalisere 

ud fra enkelttilfælde, og derfor kan enkeltstående casestudier ikke bidrage til den 

videnskabelige udvikling; (3) casestudiet egner sig bedst til udvikling af hypoteser, mens 

andre metoder er mere velegnede til tese-test og teoridannelse; (4) casestudiet har tendens 

til verifikation; og (5) det er ofte vanskeligt at sammenfatte konkrete casestudier 

(Flyvbjerg 2015: 263).  

At teoretisk viden er mere værdifuld end praktisk viden er ifølge Flyvbjerg ukorrekt, da casestudiet 

er ”(…) vigtig for udviklingen af et nuanceret syn på virkeligheden, herunder den opfattelse, at 

menneskelig adfærd ikke kan forstås meningsfuldt alene som udtryk for de regelstyrede handlinger”, 

samt, at ”(…) cases er vigtige for forskernes egne læringsprocesser i udviklingen af de kompetencer, 

der kræves af hensyn til god forskning” (ibid.: 467). Man kan altså ikke nødvendigvis afskrive 

casestudiet i relation til en dominerende vidensform. Den anden misforståelse om generalisering ud 

fra enkelttilfælde korrigerer Flyvbjerg ved brug af videnskabsfilosoffen Karl Poppers begreb om 

falsifikation. Generalisering er ofte et positivistisk tilstræbt ideal, og casestudiet kan ikke forkastes 

som metode, da en enkelt observation i modstrid med generaliseringen må betyde, at den opstillede 

hypotese må forkastes. Flyvbjerg understreger eksemplets magt, som en undervurderet videnskabelig 

praksis (ibid.: 473). Dette ledes over i tredje misforståelse og dertilhørende korrektion, hvor Flyvbjerg 

pointerer, at casestudiet faktisk egner sig til mere end udelukkende afprøvning af hypoteser. Dette 

bliver eksemplificeret i gennemgang af fire forskellige casetyper: atypiske cases, cases med maksimal 

variation, kritiske cases og paradigmatiske cases. Disse typer af case har forskellig brugsværdi 
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afhængigt af forskningsgenstanden, og Flyvbjerg pointerer med dette, at casemetoden har en bredere 

funktionalitet i videnskab end almindeligvis antaget (ibid.: 475). I forhold til verifikationen af 

forskerens subjektive holdning påpeger Flyvbjerg, at verifikation forekommer i alle former for 

videnskab, og casestudiet ikke definitivt adskiller sig. Dog er casestudiet oftere katalysatoren for 

falsifikation end metoder med et singulært sigte om generalisering. Den sidste misforståelse om 

sammenlignelighed og sammenfatning af casestudier korrigerer Flyvbjerg i henhold til, at 

casestudiets kvalitet grundlæggende er, at det er enkelt studium: ”I mange tilfælde er det ikke 

hensigtsmæssigt at sammenfatte eller generalisere casestudier. Gode casestudier bør læses som 

fortællinger i deres helhed” (ibid.: 485).  

Disse korrektioner af de fem misforståelser har været medvirkende til afhandlingens brug af 

casestudiet som metode. Dette metodevalg implicerer at afhandlingens resultater og konklusioner kan 

udsættes for væsentlig kritik særligt i forhold til generaliserbarheden. Men Flyvbjergs korrektioner 

understøtter samtidig afhandlingens videnskabelige validitet. Flyvbjergs ene casetype, den 

paradigmatiske case, har i særlig grad inspireret arbejdet med de to cases. Den paradigmatiske case 

søger ”at udvikle et mønstereksempel, en prototype eller en metafor for det område, casen vedrører” 

(ibid.: 475). I henhold til problemformuleringen, det videnskabsteoretiske fundament og 

afhandlingens erkendelsesinteresse, er denne casetype af væsentlig betydning for undersøgelsen. At 

bruge de to cases som en undersøgelse af værdiforskydningen fra kollektivisme til individualisme og 

i friheden overfor organisering, appellerer til brugen af den paradigmatiske case. Overordnet set er 

Flyvbjergs behandling af de fem kritikpunkter af casestudiet et væsentligt bidrag i understøttelsen af 

afhandlingens validitet, metodiske valg og proces.  

4.4.1. KRITIK AF UDVÆLGELSEN AF CASEPUNKTER   

I sammenhæng med casestudiet er det relevant at understrege, at hvor den første case udsprang af 

transskriberingen og bearbejdningen af denne, var de politiske nedslagspunkter i den anden case for 

så vidt selvvalgte. Udvælgelsen af disse politiske nedslagspunkter er et væsentligt kritikpunkt af 

afhandlingens resultater, der i høj grad er kongruent med Flyvbjergs beskrivelse af faren for 

casestudies verificering af forskerens subjektive mening. At vi har valgt disse politiske 

nedslagspunkter, medfører en subjektiv påvirkning, som forstærker afhandlingens argument om 

værdiforskydningen fra kollektivisme til individualisme og fra organisering til frihed. Men udvalget 

af politiske nedslagspunkter har en validitet i forhold til selvsamme korrektioner, der gælder 

casestudiet. At den paradigmatiske case undersøger mønstre, kan her ses som en videnskabelig styrke. 

Den anden case kan fungere som et eksempel på, at værdiforskydningen er igangværende og reel. 

Men uagtet om de politiske nedslagspunkter har validitet i forhold til at bevise at værdiforskydningen 
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foregår, viser de, at politisk indblanding kan have en indflydelse på værdigrundlaget for 

fagbevægelsen og herunder den danske arbejdsmarkedsmodel.  

På denne måde kan casen og afhandlingen fungere som en pilotundersøgelse, altså et studie der kan 

danne grundlag for yderligere undersøgelse, for at kunne teste denne afhandlings resultater. Dog er 

udvalget af politiske nedslagspunkter i høj grad bundet op på data omhandlende faldet i 

organiseringsgraden fra 2007 og frem, efter at foreningsfriheden blev etableret i 2006. Det betyder, 

at størstedelen af de politiske nedslagspunkter fungerer indenfor en tidsramme med en dokumenteret 

udvikling af det konkrete undersøgelsesobjekt. Tosidigheden, indeholdende kritikken og forsvaret af 

dette valg, er et væsentligt diskussionspunkt i henhold til de metodiske beslutninger, men er dog et 

aktivt valg.  

4.5. BEGRUNDELSE FOR VALG AF TEORI 

De to cases fungerer som udgangspunktet for den efterfølgende analyse, hvor vores valgte teoretiske 

perspektiver bliver aktiveret. Valget af teori er de facto vores, hvilket nødvendigvis implicerer et 

fravalg, en intention og en påvirkning af afhandlingens resultater. Samlet trækker afhandlingen 

primært på tanker fra følgende teoretikere: Michel Foucault, Gary Becker, Andre Gorz, John Locke 

og Paul Pierson. Dette afsnit har ikke til hensigt at redegøre for de konkrete teoretiske linjer, men 

reflekterer over valget af disse teoretiske perspektiver for efterfølgende at diskutere den analytiske 

anvendelse.  

Den danske arbejdsmarkedsmodel er i konstant udvikling. Dette gælder ligeledes 

arbejdsmarkedsmodellens aktørers position og repræsentativitet. På denne måde er der en overordnet 

grad af tidslighed forbundet med emnefeltet. Nærværende for denne afhandling er værdigrundlagets 

forskydning fra kollektivismen til individualismen og fra organisering til en højere grad af frihed. 

Disse grundelementer er alle defineret af at være i udvikling. Dette betyder, at vi havde en intention 

om primært at udvælge teoretiske perspektiver, der analytisk kunne udnyttes til at betragte, beskrive 

og undersøge et emnefelt i bevægelse. Dette udviklingsperspektiv hænger samme med den 

poststrukturalistiske insisteren på tidsligheden og historicitetens relevans i afdækningen og blikket på 

underliggende strukturer i medieringen mellem det reelle og det imaginære.  

Udover denne sammenhæng med videnskabsteorien er teorien yderligere blevet selekteret ud fra en 

viden om, at økonomien grundlæggende spiller en betydelig rolle for emnefeltet. Herved menes, at 

økonomiens selvstændige udvikling, dels som videnskab, men også som redskab, er af særlig 

interesse. Derved er økonomiens rolle, både som adfærdsbestemmende for individet, 

arbejdsmarkedets parter og staten et gennemgående element i afhandlingen. Økonomiens rolle er 

herved også blevet vurderet i relation til hvem der beskriver tendenserne. Foucault, Becker og Gorz 
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skriver ud fra deres egne udgangspunkter, men udnyttelsen af deres teorier og filosofiske fundament 

aktiveres gennem vores egen undersøgelse. 

I forlængelse af casestudiet, herunder særligt valget af den paradigmatiske case, er der ét tydeligt 

kritikpunkt i opstillingen af disse kriterier for udvælgelsen af teori. Kritikken består i, at vi gennem 

tidligere studier har beskæftiget os med lignende økonomiske analyser, har en forskningsbias i 

forhold til udvælgelsen af teori. Dog er casestudiet samtidig en indikator og garant for, at denne 

udvælgelse og brug af filosofiske og økonomiske perspektiver tilsammen kan åbne op for en ny 

forståelse, af et ellers omstændigt og hyppigt undersøgt emnefelt. 

4.5.1. TEORIEN SOM ANALYTISK VÆRKTØJ 

Foucaults værk, ”Biopolitikkens Fødsel”, samt Beckers beskrivelser og brug af begrebet human 

kapital, fungerer tilsammen som en analytisk-teoretisk sammenhæng, der er særdeles relevant for 

denne afhandlings emnefelt og problemformulering. Foucaults værk skitserer udviklingen og 

fremkomsten af neoliberalismen med den dertilhørende neoliberale guvernementalitet. Det er en 

historisk-filosofisk tour de force, der munder ud i beskrivelsen af markedssamfundet. Det er en 

beskrivelse af en økonomisk rationalitet, der gradvist bliver mere adfærdsstyrende i alle samfundslag. 

Becker er mere funderet i rene økonomiske analyser og konkretiserer hans ideer i sociale 

sammenhænge. Hans grundlæggende tese om det rationelt økonomiske individ, homo economicus, 

som forvalteren af sin human kapital, er både en teoretisk figur, men samtidig en brugbar analytisk 

figur. Denne dualitet mellem historien om den økonomiske rationalitet og den direkte økonomisk-

analytiske figur, anvendes som gennemgående elementer i analyseafsnittene. Fordelt på de to cases, 

hvor henholdsvis arbejdsmarkedsmodellens udfordringer og centrale politiske nedslagspunkter bliver 

undersøgt, bruges dette teoretiske fundament analytisk til at definere et adfærdsrationale samt 

reaktionen på statslig intervention gennem lovændringer. Det er centrale analytiske dele, der i 

særdeleshed fungerer som værktøjet til at kunne beskrive værdiforskydningen fra kollektivisme til 

individualisme gennem et sammensat økonomihistorisk og økonomi-analytisk teoretisk fundament.  

Udnyttelsen af Gorz beror på den samme grundlæggende overvejelse, men finder sin største værdi i 

henhold til første analyseafsnit. I samme karakter som Foucault, indeholder Gorz’ teori en historisk 

dimension, men i direkte relation til fagbevægelsen. I særdeles undersøger Gorz fagbevægelsens 

eksistensberettigelse og særlige position i et forandringsperspektiv. Analytisk udnyttes hans 

grundlæggende ide om foramelsesteorien, til beskrivelsen af den danske fagbevægelses nuværende 

situation i forhold til den danske arbejdsmarkedsmodel. 

John Lockes kontraktteori og hans begreb frihed, udnyttes på tværs af undersøgelsen af de to cases, 

samt som forståelsesramme for princippet om organisering. Muligheden for at skitsere fagbevægelsen 
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og herunder aftalemodellen som en særegen form for indgået kontrakt, muliggør den føromtalte 

økonomiske analyse. Grundlæggende betegner Locke indgåelsen af samfundskontrakten som 

frivillig, men med en dimension af subjektiv vurdering. Indgåelsen kan først ske, hvis individet 

vurderer, at det er mere attraktivt at være en del af kontrakten end at stå udenfor. I relation til første 

case er Locke således brugbar som en analogi for fagforeningsmedlemsskabet, der nuancerer den 

økonomiske analyse af organiseringsgradens fald. I relation til den anden case udnyttes Lockes 

teoretiske perspektiv i kontraktforståelsen af aftalemodellen, der fungerer indenfor 

arbejdsmarkedsmodellens rammer. 

Pierson udgør afhandlingens sidste markante teoretiske perspektiv, og har en særegen funktion 

gennem hele specialet. Med sin beskrivelse af begreberne stiafhængighed og feedback-effekter 

indenfor økonomi og politik udnyttes denne teori som et analytisk opsamlingsværktøj. Dette skal 

forstås som forbundet til hvert separate analyseafsnit, men også i forståelsen af samspillet mellem 

analysedelene. I første case undersøges de udfordringer, der blev identificeret i første case. Problemet 

ved at anvende Piersons beskrivelse af stier i forståelsen af arbejdsmarkedsmodellens udfordringer 

er, at der er ikke en entydig kronologi relateret til udfordringerne. Herved forstås, at udfordringerne 

ikke opstår i en lineær rækkefølge efter hinanden, eller at én udfordring er den absolutte årsag til 

opkomsten af en anden. Men Piersons begreber som analyseværktøj kan bruges i identificering af 

udfordringerne som gensidigt afhængige, hvilket understreger den samlede vægt af udfordringerne. 

Den anden case har en tydeligere kronologi og beslutningskæde. De politiske nedslagspunkter 

undersøges med Pierson for at beskrive den samlede og selvforstærkende effekt, som de politiske 

beslutninger har på den grundlæggende værdiforskydning. 

Denne samlede udnyttelse af de teoretiske perspektiver som analytiske redskaber muliggør 

besvarelsen af afhandlingens to underspørgsmål og overordnede problemformulering. 

4.5.2. KRITIK AF TEORIENS ANALYTISKE ANVENDELIGHED 

Valget og udnyttelsen af de teoretiske perspektiver muliggør ganske vist en besvarelse af 

afhandlingens problemformulering og underspørgsmål, men samtidig vil besvarelsen derved være 

betinget af de teoretiske perspektiver. Denne kausalitet må overvejes kritisk, da besvarelsen af 

problemformuleringen og underspørgsmålene kunne antage en markant anden karakter, hvis andre 

teoretiske perspektiver var blevet valgt. Det betyder, at om end udvalget af teori muliggør en specifik 

analyseteknik- og mulighed, er valget de facto en begrænsning, da andre perspektiver udelukkes. Et 

interessant perspektiv på udvalget af de teoretiske perspektiver var, at de blev selekteret ud fra en 

analytisk brugsværdi. Det er dog vigtigt at understrege, at trods denne brugsværdi, er afhandlingen 

udformet med en bevidsthed om, at de teoretiske valg har påvirket afhandlingens resultater.  
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4.6. REFLEKSION OVER AFHANDLINGENS STYRKER OG SVAGHEDER 

De foregående afsnit har beskrevet afhandlingens konkrete metodiske valg. Som metodeafsnittet 

indledningsvist beskrev, er metodevalgene funderet på afgrænsning i kraft af emnevalgets potentielle 

spændvidde. Denne afgrænsning blev foretaget i henhold til videnskabsteori, erkendelsesteori, 

indsamling af empirisk materiale, casen som metodisk tilgang og de udvalgte teoretiske perspektiver. 

Afgrænsningen indeholder en dobbelthed i forhold til afhandlingens styrker og svagheder, da den 

principielt fungerer som et argument for begge aspekter.  

I forbindelsen med afhandlingens videnskabsteoretiske fundament, erkendelsesinteresse og 

opbygning som casestudie, kan afgrænsningen forstås som en styrke. Casestudiet muliggør en 

specifik tilgang til et bredere emnefelt. Ikke for vise en objektiv sandhed, men for at belyse en del af 

en underliggende struktur. Med den udvalgte teori forstærkes afhandlingens validitet i forhold til, at 

casen bliver paradigmatisk. Casestudiet får en særegen karakter og svarer på problemformuleringen 

ud fra behandlingen af empiri gennem de teoretiske perspektiver, hvilket i forsvaret af den kvalitative 

metode, kan beskrives som afhandlingens styrke. Afhandlingen beskriver en tendens, der kan 

karakteriseres, som forskydningen af den danske arbejdsmarkedsmodels værdigrundlag som 

kollektivisme og organisering mod individualisme og frihed. At identificere denne tendens 

muliggøres gennem den caseorienterede undersøgelse.  

Omvendt kan afgrænsningen beskrives som en svaghed, da resultaterne af afhandlingens 

undersøgelse er i et kausalt forhold til de metodiske valg. Svagheden opstår i generaliserbarheden ved 

afhandlingens resultat. Casestudiet er ikke designet til en produktion resultater knyttet til den 

naturvidenskabelige forståelse af sand viden. Men svagheden kan stadig beskrives som 

problematikken i, at afhandlingens resultater kunne kritiseres for ikke at have en videnskabelig 

validitet.  

4.6.1. VIDENSKABELIG VALIDITET 

Afhandlingens styrker og svagheder relaterer sig til en overordnet vurdering af afhandlingens 

videnskabelige validitet. Afhandlingens metodiske tilgang er tydeligt præges af en overordnet 

kvalitativ tilgang, der hyppigt kritiseres med udgangspunkt i en ikke-videnskabelighed. Denne kritik 

af den kvalitative metode, forstået som manglen af videnskabelig validitet, ”(…) kan ses som 

afstedkommet af en kontrasteren sig op imod kvantitativ kritik, og, paradoksalt nok” medfører dette 

”(…) en art kvantitativ genspejlingstendens i megen kvalitativ forskning” (Møller 2014: 24).  Denne 

aflejring af kvantitative metodekritik i kritikken af den kvalitative metode er relevant for denne 

afhandling.  



22 

 

Hvis afhandlingen vurderes ud fra de kvantitative metode- og kvalitetskriterier som reliabilitet, 

objektivitet og generaliserbarhed (ibid.: 26), kan den antages at miste sin videnskabelige validitet. 

Men hvis den videnskabelige validitet vægtes efter brugen af kvalitativ metode, er den specifikke 

caseorienterede tilgang, der er til stede i afhandlingen, stærkere stillet. Vurderingen af afhandlingens 

resultater kan foretages ud fra kvantitative kriterier, men afhandlingen har ikke intenderet at udformes 

efter dette videnskabelig mål. Derimod er afhandlingen en caseorienteret undersøgelse af den danske 

arbejdsmarkedsmodel der, med udgangspunkt i poststrukturalismen og udvalgte teoretiske 

perspektiver, undersøger værdiforskydningen fra kollektivisme til individualisme og fra organisering 

til frihed. 

5. LITTERATURREVIEW 

Dette afsnit omhandler anden faglig litteratur, som denne afhandling står på skuldrene af. Det er 

endvidere litteratur, som har gjort os nysgerrige, pirret os og været med til at skabe vores interesse 

for emnet. Der vil i de følgende afsnit blive fremlagt flere tekster, som griber fat i forskellige aspekter 

af hvad emnet indeholder. At det er et bredt begreb vi arbejder med, vil blive uddybet i afhandlingens 

efterfølgende afsnit: ”Identifikation af Undersøgelsesgenstanden”. Selve den danske 

arbejdsmarkedsmodel er genstand for undersøgelse og forskning på flere forskningscentre, herunder 

blandt andet Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet (CARMA) og 

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet (FAOS). 

I dette litteraturreview er der blevet udvalgt centrale tekster fra begge forskningscentre, som vil blive 

opsummeret i de følgende afsnit, med et yderligere fokus på, hvorledes denne afhandling adskiller 

sig fra disse. 

Fagforening på markedsvilkår 

Ph.d.-afhandlingen, ”Fagforening på Markedsvilkår: Markedsgørelse af den faglige organisering og 

nye vilkår for kollektiv handling på det danske arbejdsmarked”, af arbejdsmarkedsforskeren Laust 

Høgedahl, har været et centralt omdrejningspunkt for udarbejdelsen af afhandlingen. Høgedahls egen 

afhandling tager udgangspunkt i det frie fagforeningsvalg, og omhandler ”(…) markedsgørelsen af 

den faglige organisering og undersøger dels, hvordan dette marked er opstået, og dels hvorfor et 

relativt stort antal af danske lønmodtagere har valgt at forlade den aftalebærende fagbevægelse til 

fordel for en alternativ fagforening” (Høgedahl 2014: 16). Endvidere argumenterer Høgedahl for 

”(…) at markedsgørelsen af faglig organisering er tæt forbundet med politisk-institutionelle 

ændringer i løbet af 2000’erne” (ibid.). Høgedahl konkluderer blandt andet på baggrund af sin 

undersøgelse, at de ikke-overenskomstbærende fagforeningers succes skyldes politiske ændringer og, 

at fagforeningskontingentets pris er den primære årsag til, at lønmodtagere melder sig ud af de 
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overenskomstbærende fagforeninger (ibid.: 81, 83). Individets bevæggrunde for at skifte fagforening, 

er  ”(…) først og fremmest er utilitaristisk” (ibid.: 83) samtidig med at ”(…) hver fjerde af de skiftende 

medlemmer angiver ’Fordi de ikke varetager mine interesser’ som årsag til skift.” (ibid.). Dette har 

ansporet vores grundlæggende nysgerrighed vedrørende problemerne for fagbevægelsen. Forholdet 

mellem det kollektivistiske og det individuelle, blev sat på spidsen i gennemlæsningen af Høgedahls 

ph.d.-afhandling. Prisen på fagforeningsmedlemsskabet var, overraskende simpelt, den primære årsag 

til den begyndende undergravning af den kollektive faglige organisering. Dette ansporede os til at 

dykke dybere ned i det underliggende for markedsliggørelsen.  

Insidere og outsidere 

Antologien, ”Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde”, omhandler betydningen og 

effekten, som den danske model har for henholdsvis insidere og outsidere på det danske 

arbejdsmarked. Distinktionen mellem disse er defineret ud fra fire overordnede kriterier, hvilket er 

fagforeningsmedlemsskab og overenskomstdækning, sociale goder og løn, ansættelsesformer og 

arbejdsfunktion og til sidst jobkvalitet og uddannelseskvalifikationer (Larsen 2011: 22). Hvor det 

første kriterie ” (…) vedrørende fagforeningsmedlemsskab og overenskomstdækning handler direkte 

om den danske model (…) og indirekte om diskussionen om individuelle valg og kollektive kampe 

og initiativer”, omhandler de øvrige tre kriterier i højere grad: ”(...) lønmodtagerens insider-outsider-

status i henhold til arbejdsmarkedet generelt” (ibid.: 23). Et problem der særligt relaterer sig til de 

sidste tre kriterier er, hvis ikke den danske model formår at omfavne de grupperinger af lønmodtagere, 

der har andre ansættelsesforhold end fuldtidsstillinger, eller adskiller sig fra fagforeningens 

traditionelle kernegrupper.  

Arbejdsmarkedsforskeren Trine Pernille Larsens undersøgelse i antologien beskæftiger sig med den 

beskrevne distinktion mellem insidere og outsidere på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsen 

forholder sig udelukkende til hvorledes samspillet mellem den danske arbejdsmarkedsmodel og disse 

forskellige typer af medlemmer af modellen udfolder sig. Afhandlingen står på skuldrene af Larsen 

og hendes beskrivelse af særligt freerideren som outsider i den danske arbejdsmarkedsmodel. Men 

freerideren bliver i afhandlingen undersøgt i en anden teoretisk rammesætning og samtidig også 

udnyttet som delkomponent i en samlet analyse af udfordringerne for den danske 

arbejdsmarkedsmodel.  

Fald i organisationsgrad… igen, igen 

Artiklen ”Fald i Organisationsgrad… igen, igen” af arbejdsmarkedsforskerne Christian Lyhne Ibsen, 

Jesper Due og Jørgen Steen Madsen er en analyse af, hvordan medlemstallene i fagforeningerne har 

udviklet sig siden 1985 med primært fokus på overgangen fra 2014 til 2015. Det viser sig således at 
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den samlede organisationsgrad er faldet med 1,5 procentpoint i løbet af 2015 og at, de på dette 

tidspunkt kaldet, LO-forbundene har mistet cirka 23.000 medlemmer (Ibsen, Due & Madsen 2015: 

1). Derimod har Akademikernes Centralorganisation og de ikke-overenskomstbærende 

organisationer haft fremgang i deres medlemstal samme år. Denne tendens har gjort sig gældende 

siden 1985, hvor LO-forbundene dækkede to tredjedele af de organiserede lønmodtagere frem til, at 

den samlede organisationsgrad uden de ikke-overenskomstbærende fagforeninger, ramte 58,2% 

(ibid.: 2). Endvidere har de ikke-overenskomstbærende fagforeninger oplevet en stor fremgang i 

samme årrække, og Ibsen, Due og Madsen påpeger at ”(…) selvom de stadig kun repræsenterer lidt 

over hvert tiende fagforeningsmedlem, er de vokset fra at være et marginalt element til at udgøre en 

reel trussel mod den etablerede fagbevægelse i almindelighed og LO-forbundene i særdeleshed” 

(ibid.: 3). Spørgsmålet som rejser sig i denne forbindelse er, hvorvidt tendensen vil fortsætte i 

fremtiden og hvilke konsekvenser dette vil have for arbejdsmarkedets konstellation. Ibsen, Due og 

Madsen påpeger endvidere, ”(…) at faldet i organisering er et særligt problem for 

overenskomstsystemet, idet de overenskomstbærende organisationer oplever den største nedgang” 

(ibid.).  

Spørgsmålet, som Ibsen, Due og Madsen rejser i forbindelse med udviklingen af organisationsgraden, 

er en af denne afhandlings inspirationskilder. Afhandlingen griber fat i og udfolder denne 

problemstilling med udgangspunkt i værdiforskydningen fra kollektivisme til individualisme.  

EU og arbejdsmarkedet 2017-2020 

Rapporten, ”EU og Arbejdsmarkedet 2017-2020 af arbejdsmarkedsforskerne Jens Arnholtz, Trine 

Pernille Larsen og Mikkel Mailand, omhandler og analyserer tiltag fra EU, som griber ind i 

arbejdsmarkeds- og velfærdspolitikken i Danmark fra 2017 til 2020. Mere specifikt behandler 

rapporten fire direktiver: det reviderede udstationeringsdirektiv, familie-arbejdslivsdirektivet, 

arbejdsvilkårsdirektivet og EU-initiativet om mindsteløn (Arnholtz, Larsen og Mailand 2020: 3). Det 

er specielt forholdet omhandlende det sidste direktiv, som har vakt vores interesse i forbindelse med 

afhandlingen. EU-direktivet om mindsteløn påvirker den danske arbejdsmarkedsmodel. Arnholtz, 

Larsen og Mailand behandler direktivet i forhold til de konsekvenser, som indførelsen af en EU-

mindsteløn vil have for det danske arbejdsmarked. De påpeger, at ”(…) det er helt tydeligt, at hverken 

de danske parter, regering eller Folketinget ønsker en lovfastsat mindsteløn” (ibid.: 31). Det er i 

forlængelse denne pointe, at afhandlingen får inspiration. EU-direktivet præsenterer et politisk 

dilemma for den danske arbejdsmarkedsmodel, da eksterne kræfter kan påvirke de interne 

dynamikker i modellen. Afhandlingen bestræber sig på at sætte dette dilemma ind i en anderledes 

teoretisk kontekst i sammenhæng med de andre identificerede udfordringer.  
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Farvel Flexicurity? 

Arbejdsmarkedsforskerne Thomas Bredgaard og Rasmus Madsen tager i deres analyse, ”Farvel 

Flexicurity?” temperaturen på, hvordan den danske flexicuritymodel har det, og om hvorvidt den står 

over for sin egen afvikling. Flexicuritymodellen har været værdsat både nationalt og internationalt 

(Bredgaard & Madsen 2018: 1), men efter finanskrisen i 2008, stod Danmark betydeligt mere ilde 

redt i forhold til andelen af beskæftigede og ledigheden i forhold til de andre medlemslande i EU. 

Bredgaard og Madsen pointerer dog, at succesen skal ses på den lange bane, da Danmarks 

langtidsledighed forblev meget lav, grundet fleksibiliteten i flexicuritymodellen. Endvidere er det 

fleksibilitetssiden af modellen, som gør det muligt for en lille åben økonomi, hurtigt at kunne tilpasse 

sig ændringer på det internationale marked (ibid.: 3). Dog er der ifølge Bredgaard og Madsen 

sprækker i flexicuritymodellen, da der er sket forskydninger mellem fleksibiliteten og sikkerheden i 

kraft af nedskæringer i sikkerhedsnettet. Helt præcist tager Bredgaard og Madsen i forkortelsen af 

dagpengesystemet som en skade i fundamentet, da ”dagpengesystemet udgør en hovedpille i den 

danske flexicuritymodel. Hvis det eroderer, kan det blive umuligt at holde balancen” (ibid.: 4).  

Bredgaard og Madsen stiller skarpt på problematikken omkring eroderingen af sikkerhedsdelen af 

flexicuritymodellen og det er i særdeleshed her, at afhandlingen har fundet sin inspiration. At der 

bliver ”skruet” på sikkerhedsnettet, kan overtid eroderer flexicuritymodellen. Men at sikkerhedssiden 

bliver nedprioriteret og beskåret i flexicuritymodellen, kan have konsekvenser for alle dele af det 

danske arbejdsmarked. Bredgaard og Madsens analyse har ansporet vores nysgerrighed i forhold til 

hvordan ændringer i en del af den arbejdsmarkedsmodel kan have vidtrækkende konsekvenser. 

Konkret i afhandlingen undersøges forholdet mellem nedskæringer på sikkerhedssiden af 

flexicuritymodellen og opretholdelsen af aftalemodellen. 

5.1. AFHANDLINGEN I FORLÆNGELSE AF LITTERATUREN 

Den forestående afhandling opererer i en akademisk kontekst i forlængelse af den ovenstående 

litteratur. Hver enkelt gennemgået tekst beskæftiger sig med centrale elementer ved den danske 

arbejdsmarkedsmodel og har fungeret som inspirationskilder, der ligger til grund for udformningen 

af afhandlingen. Emnerne, som denne afhandling beskæftiger sig med, er uundgåeligt blevet 

behandlet af andre forskere. Men afhandlingens specifikke orientering om metode og udnyttelse af 

teoretiske perspektiver, positionerer afhandlingen som unik. Udnyttelsen af teorien i forhold til 

afhandlingens analytiske afsnit, kan og bestræber sig på at tilføje interessante perspektiver på den 

danske arbejdsmarkedsmodels udfordringer. 
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6. IDENTIFIKATION AF UNDERSØGELSESGENSTANDEN 

6.1. DEN DANSKE ARBEJDSMARKEDSMODEL I HISTORISK PERSPEKTIV 

Som afklaret i afhandlingens problemfelt, er den danske arbejdsmarkedsmodel en gennemgribende 

fundamental struktur for det danske samfund. Aftalemodellen, indeholdt i den danske 

arbejdsmarkedsmodel, er en forhandlingernes kampplads, hvor parterne på demokratisk vis, aftaler, 

indgår kompromiser og bliver enige om, hvordan løn- og arbejdsforhold skal udformes i de 

efterfølgende år. Det ville være svært at forestille sig et dansk arbejdsmarked uden denne aftalemodel. 

Historisk opstod den danske aftalemodel for mere end 100 år siden. Aftalemodellen har haft stor 

effekt på vores arbejdsliv og har haft stor betydning for de vilkår lønmodtagere har arbejdet under. 

Modsat store dele af resten af verden, bliver de danske løn- og arbejdsforhold ikke vedtaget ved lov, 

men gennem frivillige aftaler på tværs af arbejdsmarkedets parter. Herved udgør den danske 

aftalemodel en integral del af den danske arbejdsmarkedsmodel. Dette er ikke kun i forhold til 

hvordan aftalemodellen er struktureret og fungerer, men i lige så høj grad i forhold til den indvirkning 

den har, og har haft på det danske samfund. 

Aftalemodellen opstår på det private arbejdsmarked i 1899 i forbindelse med Septemberforliget. 

Baggrunden for selve forliget blev indgået i kraft af en række større uroligheder på arbejdsmarkedet 

i årene op til. Forliget indebar, at DA og De Samvirkende Fagforbund (DsF) anerkendte hinanden, 

som forhandlingsberettigede parter, med magt til at forhandle overenskomster. Hovedaftalen var, og 

er ”(…) en form for social pagt indgået mellem parterne på arbejdsmarkedet, hvori de andet 

anerkender hinanden som legitime forhandlingspartnere samt opstiller en række regler for deres 

samarbejde” (Larsen 2011: 18). Det foregik uden statslig indblanding, men den politiske lovgivning, 

som blev ført igennem i kølvandet på Septemberforliget, udviste en klar anerkendelse af den nye 

arbejdsmarkedsstruktur (Jacobsen & Pedersen 2010: 24). Efterfølgende blev denne kollektive 

aftalemodel beskrevet som værende ”(…) en civilisering af klassekampen” af Overretsdommer Carl 

Ussing tilbage i 1908 (ibid.: 25). Endvidere, blev aftalemodellens rodfæstning i dansk arbejdsliv 

udtrykt af formanden for Industrirådet, Alexander Foss, i 1919, hvor han beskriver arbejdsmarkedets 

aftalestruktur, som værende ”det danske system” (ibid.: 22). 

Umiddelbart stod staten helt uden for de forhandlinger, som DA og DsF førte med hinanden. Staten 

anerkendte dog aftalemodellen, ”(…) Septemberforliget og dermed også (…) hovedorganisationernes 

repræsentations- og forhandlingskompetence” samtidig med, at den ”(…) bidrog til udformningen af 

aftalemodellens institutionelle og især det arbejdsretlige set up” (ibid.: 24). I forbindelse med 

industrialiseringen i løbet af 1910’erne og 1920’erne, hvor den samfundsmæssige udvikling betød, at 

flere og flere blev indordnet overenskomster, begyndte staten i højere grad at gribe ind i 
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overenskomstforhandlingerne. Dette skyldtes, at i tilfælde af strejke eller lockout, ville det forårsage 

så store skader på samfundsøkonomien, at staten ville intervenere (ibid.: 27-28). De 

samfundsøkonomiske målsætninger, som politikerne satte for Danmark, begyndte at blive påvirket af 

aftalemodellen. Dette kulminerede med oprettelsen af Det Økonomiske Råd i 1962 og dets indtræden 

i overenskomstforhandlingerne i det følgende år. Her blev trepartsforhandlingerne, som vi kender 

dem i dag, for alvor indført. Denne udvikling kom til at ændre den danske arbejdsmarkedsmodel. 

Trepartsmodellen medførte en overgang fra en statslig liberal laissez faire tilgang, til 

arbejdsmarkedets forhandlinger, til at kunne have en mere direkte regulerende rolle i forhandlingerne 

(ibid.: 30-31). 

I 1980’erne skete der en skelsættende udvikling i inkorporationen af de politiske målsætninger i 

forhold til overenskomstforhandlingerne. Dette kan eksemplificeres ved Fælleserklæringen fra 8. 

december 1987, hvor hovedorganisationerne skrev under på en fælles aftale om, at de ikke vil kræve 

lønstigninger, som var højere end lønudviklingen i konkurrerende lande (ibid.: 62). De frivillige 

aftaler fik en anden karakter i relation til samfundsøkonomiske principper. Førhen omhandlede 

aftalerne i langt højere grad organisationernes egeninteresse i forhold til deres medlemmer. Men 

særligt i 1982, hvor den daværende konservative finansminister Palle Simonsens og den siddende 

regering, ville modernisere og ”genoprette” den offentlige sektor, blev de politiske målsætninger og 

initiativer i langt højere integreret i de frivillige aftaler (ibid.: 63). Der forekom en større politisk 

institutionalisering af de frivillige forhandlingsaftaler på arbejdsmarkedet. 

Disse historiske nedslagspunkter identificerede samspillet mellem arbejdsgiver- og 

lønmodtagerorganisationer, der begyndte ved Septemberforliget. Desuden beskrives statens rolle som 

indledningsvist meget distanceret fra overenskomstforhandlingerne gennem aftalemodellen, til 

løbende at have mere indflydelse og påvirkning. Dog eksemplificerer den korte historiske 

gennemgang, at begrebet den danske arbejdsmarkedsmodel er overbetegnelsen for mange 

delkomponenter og elementer, som for eksempel aftalemodellen og trepartsforhandlingerne. De 

forestående afsnit vil redegøre for de vigtigste begreber i denne kontekst. 

6.2. BEGREBSIDENTIFICERING 

6.2.1. HVAD FORSTÅS DER VED DEN DANSKE ARBEJDSMARKEDSMODEL? 

Den danske arbejdsmarkedsmodel, bliver ofte omtalt som den danske model, og bruges om en række 

forskellige forhold forbundet til det danske samfund og arbejdsmarked. Ofte opsummeres og 

defineres den danske model i relativt korte termer, som når DA og FH beskriver den danske model 

på følgende måder: 
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I Danmark lovgiver vi ikke om, hvad du skal have i løn og pension, hvor mange timer du 

skal arbejde, og om du får fuld løn, når du går på forældreorlov. Det er derimod fastsat i 

de overenskomster, som arbejdsgivere og fagforeninger forhandler om med års 

mellemrum. Det er kort sagt den danske model. (Dansk Arbejdsgiverforening 2020: 1) 

Lønmodtagerne i Danmark aftaler med deres arbejdsgiver, hvilke forhold der skal gælde 

på lige netop deres arbejdsplads: Hvad skal lønnen være, hvilke tillæg skal medarbejderne 

have, når de arbejder over fx om aftenen, hvor meget efteruddannelse har de ret til, hvor 

meget ferie har de, og hvor meget skal de have i løn, når de fx går på barsel. Det er særligt 

for Danmark, at vi forhandler os til rette ude på den enkelte arbejdsplads. Det kalder vi 

for Den Danske Model. (Fagbevægelsens Hovedorganisation 2018: 1) 

Disse beskrivelser af henholdsvis DA og FH, om end faktuelt korrekte, omhandler dog kun det, der 

betegnes som den danske aftalemodel. Høgedahl beskriver den danske arbejdsmarkedsmodel som: 

”en arbejdsmarkedsmodel, der bygger på regulering af arbejdsmarkedet via voluntaristiske kollektive 

forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere uden unødig politisk indblanding, med 

institutionalisering af arbejdskonflikter og med korporatistiske trepartsløsninger med den lovgivende 

magt” (Høgedahl 2014: 15). I denne definition indgår både aftalemodellen og 

trepartsforhandlingerne, som delkomponenter af det samlede begreb om den danske 

arbejdsmarkedsmodel. Denne afhandling udvider Høgedahls beskrivelse af den danske 

arbejdsmarkedsmodel ved tilføjelse af flexicuritymodellen som arbejdsmarkedets rammesætning. 

6.2.2. REDEGØRELSE AF ARBEJDSMARKEDSMODELLENS KOMPONENTER 

At arbejdsmarkedsmodellen består af flere komponenter betyder, at modellen ”(…) ikke en klassisk 

teori, men mere en funktionsbeskrivelse af, hvordan en række processer og institutioner fungerer 

sammen (Høgedahl 2019: 14). Dette afsnit redegør for, og definerer, de grundlæggende elementer 

ved henholdsvis aftalemodellen, trepartsforhandlingerne og flexicuritymodellen med henblik på, at 

dette tilsammen fungerer som begrebet den danske arbejdsmarkedsmodel.  

Den historiske gennemgang beskrev, hvordan aftalemodellen tilblev i Septemberforliget. 

Aftalemodellen er, som statisk begreb, defineret ved den gensidige anerkendelse mellem 

lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer. Desuden kan der identificeres fire overordnede og 

generelle forudsætninger for aftalemodellen. Disse er: repræsentative organisationer, udbredte 

overenskomster, relativt lige magtforhold og funktionalitet (ibid.: 29). Med repræsentative 

organisationer menes, at organiseringsgraden, på både lønmodtager- og arbejdsgiversiden, skal være 

relativ høj, da organisationernes legitimitet hviler på en repræsentation af en stor del af henholdsvis 

virksomheder og lønmodtagere. Med udbredte overenskomster menes, at en høj dækningsgrad sikrer, 
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at lønmodtagerne ikke kommer til at stå uden rettigheder samt, at politikerne overlader reguleringen 

til arbejdsmarkedets parter. Det relativt lige magtforhold omhandler balancen mellem de involverede 

parter, hvor en ubalance vil betyde at den ene part vil kunne diktere indholdet af reguleringen. Det 

sidste punkt, funktionalitet, beskriver Høgedahl som, at selvreguleringen skal munde ud i socialt og 

økonomisk acceptable aftaler, samtidig med, at der skal være ro på arbejdsmarkedet det meste af tiden 

(ibid.) 

Trepartsforhandlingerne kan historisk ledes tilbage til 1908, hvor det fagretlige system og 

forligsinstitutionen blev udviklet. Dette var dog ikke skridt i retningen af et trepartssystem, hvor 

lovgivning konstant er en reguleringsmekanisme for arbejdsmarkedet. Snarere blev der ”(…) udviklet 

en praksis for inddragelse af parterne ved gennemførelse, implementering og administration af 

lovgivning, der havde relevans for arbejdsmarkedet, hvor man i samme ombæring derudover drøftede 

bredere politikområder som økonomisk politik” (Due & Madsen 2016: 2). Arbejdsmarkedets parter 

indgår primært i trepartsforhandlinger med udslagsgivende indflydelse for sigte. Dette kræver til 

gengæld, at ”(…) de går på kompromis, fordi de risikerer at blive afvist, hvis de blot ensidigt prøver 

at forfægte egne interesser. Man kan karakterisere det som et ’dobbelt afhængighedsforhold’” (ibid.). 

Aftalemodellen og trepartsforhandlingerne er i den samlede definition af den danske 

arbejdsmarkedsmodel komplementeret af flexicuritymodellen. Denne models kerne ”(…) er i den 

mest udbredte opfattelse af modellen, (…) at liberal hyr-og-fyr-regulering eksisterer i en balance med 

generøse velfærdsydelser, først og fremmet arbejdsløshedsdagpenge” (Mailand 2010: 7). De to 

elementer i flexicuritymodellen, liberale afskedigelsesregler og dagpengesystemet, bliver hyppigt 

defineret som henholdsvis fleksibelt- og sikkerhedssiden, heraf navngivningen. Flexicuritymodellen 

indeholder dog et tredje element, den aktive arbejdsmarkedspolitik, ”der via motivations- og 

kvalifikationseffekter angiveligt har hjulpet ledige tilbage i job og understøttet det mobile 

arbejdsmarked” (ibid.). 

Disse tre komponenter, aftalemodellen, trepartsforhandlingerne og flexicuritymodellen udgør 

tilsammen det, som afhandlingen definerer som den danske arbejdsmarkedsmodel. 

6.2.3. FORUDSÆTNINGERNE FOR ARBEJDSMARKEDSMODELLEN 

Den samlede betegnelse af den danske arbejdsmarkedsmodel begynder, på trods af sammensætningen 

af de forskellige begrebskomponenter, ved Septemberforliget i 1899. Herved er aftalemodellen den 

første centrale komponent, hvor trepartsforhandlingerne og flexicuritymodellen kom til senere. 

Septemberforliget og aftalemodellen var resultatet af en faglig kamp, hvor kollektivisme var det 

styrende rationale, da det kun var i kraft af organisering og fællesskab, at forliget blev til. 

Aftalemodellens grundlæggende værdier om kollektivisme og organisering er de helt centrale 
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begreber, der lå til grund for udbygningen af den danske arbejdsmarkedsmodel med 

trepartsforhandlingerne og flexicuritymodellen. 

Med henblik på organisering og kollektivisme som grundværdierne, er det relevant at understrege det 

gensidige forhold mellem modellens komponenter. Aftalemodellen forudsætter en høj grad af 

repræsentativitet og dermed organisering i både lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer. 

Trepartsmodellen fungerer grundlæggende i kraft af samme repræsentativitet, da, hvis 

arbejdsmarkedets parter ikke er repræsentative, forsvinder forhandlingsgrundlaget. Dette 

understreger, at hvis parterne i aftalemodellen mister deres repræsentativitet, udfordres hele 

grundlaget for den danske arbejdsmarkedsmodel. 

Det er med bevidstheden om kollektivisme og organisering som forudsætning for den danske 

arbejdsmarkedsmodel, at undersøgelsen af dens udfordringer er af højeste relevans. 

7. EMPIRISK GRUNDLAG 

Afhandlingens empiriske grundlag består af fire semistrukturerede interviews. Intentionen har været 

at belyse og indsamle perspektiver på den danske arbejdsmarkedsmodel fra fremtrædende og 

repræsentative aktører. Interviewpersonerne er udvalgt for at kunne dække dette overordnede 

aktørforhold: lønmodtagerne, arbejdsgiverne og staten.  

Interviewpersonerne, hvis synspunkter der vil blive redegjort for i de følgende afsnit, er:  

- Kia Philip Dollerschell, chefkonsulent ved DI 

- Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet 

- Lizette Risgaard, formand for FH 

- Søren Fibiger Olesen, formand for Krifa 

De forestående afsnit er struktureret efter vores interviewspørgsmål, og bliver præsenteret som en 

dialog mellem interviewpersonerne med intentionen om, at fremstille aktørernes respektive 

perspektiver klarest muligt. 

Første interviewspørgsmål: ”Hvordan vil du definere den danske arbejdsmarkedsmodel?” 

Der er nogle forskellige temaer, der går igen og en af de definitioner som er gennemgribende for alle 

de interviewede er, at den danske arbejdsmarkedsmodel består af arbejdsmarkedets parter. Herved 

menes fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og derudover den tredje part, nemlig den til enhver tid 

siddende regering (Appendix A, B, C & D). Der er altså bred enighed om rammen for, de vigtigste 

aktører er i den danske arbejdsmarkedsmodel. Der er dog en vis distinktion mellem hvilken rolle de 

forskellige parter spiller i aftalemodellen. Lahn Jensen beskriver, at 
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(…) i alle mulige andre lande, der vil politikerne jo gerne gå ind og bestemme hvordan 

du har det på arbejdsmarkedet. Det gør vi jo helst ikke her, fordi jeg ved jo ikke hvad der 

sker på de forskellige store arbejdspladser. Det er der jo kun to parter, der ved, og det er 

dem, der arbejder der, og dem der ejer virksomheden (Appendix D: 3). 

Lahn Jensen understreger, at et grundvilkår for modellen er, at arbejdsmarkedets parter som 

udgangspunkt skal have fri mulighed for at forhandle uden unødvendig indblanding fra staten. 

Andet interviewspørgsmål: ”Hvad er styrken ved den danske arbejdsmarkedsmodel?” 

Hvad angår styrkerne i den danske arbejdsmarkedsmodel er der flere forskellige pointer, som de 

interviewede fremhæver. Dollerschell er enig med Lahn Jensen om, at arbejdsmarkedets parter 

forhandler bedst uden unødvendig politisk indblanding, men understreger, at det er en styrke, der dog 

hviler på en forudsætning: ”Det er bedst at parterne selv bliver enige om det, [men] det forudsætter, 

at vi har en høj organisationsgrad” (Appendix B: 2). Dollerschells pointe gælder for begge parter i 

aftalemodellen, da det er essentielt, at parterne i aftalen er repræsentative for, at aftalen skal have 

andet end blot en symbolsk betydning. 

Lahn Jensen fremhæver den danske flexicurity model som en styrke, da ”flexicuritymodellen (…) er 

arbejdsgivervenligt, men det er også velfærdsvenligt, fordi du kan fyre og komme af med mennesker 

ret hurtigt” (Appendix D: 2). Lahn Jensen pointerer, at flexicuritymodellens fleksibilitetsside er en 

styrke, da arbejdsgiverne på den ene side hurtigt kan omstrukturere deres virksomheder og komme af 

med deres medarbejdere. Samtidig er risikoen ved at ansætte nye medarbejdere mindre, og det derfor 

vil gøre arbejdsgiveren mere villig til at ansætte nye medarbejdere. 

Afslutningsvist pointerer både Risgaard og Fibiger Olesen, at en af modellens største styrker er 

aftalemodellen. Styrken ligger i, at dem der er tættest på arbejdsforholdene, får mulighed for at 

forhandle om de forhold, som de selv ønsker at arbejde under. Denne pointe ligger i forlængelse af 

Lahn Jensen og Dollerschells kommentarer om, at der i videst muligt omfang ikke laves lovgivning 

der intervenerer i aftalemodellen (Appendix A: 2 & Appendix C: 2). 

Tredje interviewspørgsmål: ”Hvad er kernen i den danske model og hvad får mennesker til at 

organisere sig?” 

Under dette spørgsmål har der været to meget markante punkter som de fire interviewpersoner angav 

som værende det bærende for, at man enten som virksomhed eller individ organiserer sig. Den første 

markante årsag finder vi i svarene fra Risgaard, Lahn Jensen og Dollerschell. De pointerer alle 

vigtigheden af fællesskabet, og styrken ved, at flere samler sig for at opnå indflydelse. Risgaard 

kommenterede: ”I løbet af de 100 år, hvor vores aftalemodel er blevet udviklet, der er det klart, at der 

er en tryghed i, at være flere sammen. Det kollektive ansvar er at tage ansvar for hinanden: én tændstik 



32 

 

kan knække, men med ti sammen, bliver det umuligt” (Appendix C: 2). For Risgaards vedkommende 

er det trygheden der opstår, når flere organiserer sig om et fælles mål, der er kernen. Lahn Jensen 

tilslutter sig denne tankegang ”Der er stadigvæk mange der gør det, fordi de godt kan se, at den kamp 

kan de ikke tage alene. De er nødt til at stå sammen” (Appendix D: 4). 

Endvidere er der på arbejdsgiversiden et incitament til at organisere sig. Dette beskriver Dollerschell 

på følgende måde: ”Virksomheders årsag til at organisere sig er primært, for større virksomheders 

vedkommende, politisk interessevaretagelse, altså dét, at have indflydelse på den lovgivning der er. 

Hvis man eksempelvis melder sig ind i DI, så har man et talerør på Christiansborg” (Appendix B: 5). 

Dollerschell understreger i højere grad den mulige politiske indflydelse, som virksomheder kan opnå 

gennem organiseringen. Repræsentativitet er her en markant faktor, for at kunne have stemmen til at 

påvirke politiske interesser. 

Lahn Jensen og Fibiger Olesen fremhæver endvidere, at der er en sammenhæng mellem fagforeninger 

og a-kasser. Lahn Jensen påpeger, at der ”(…) faktisk er rigtig mange der tror, at for at være med i a-

kassen så skal du også være med i en fagforening” (Appendix D: 5). Dette underbygges af Fibiger 

Olesen, der udtaler: ”Jamen altså skal vi være helt ærlige, og det syntes jeg at man skal, så er grunden 

til, at vi har en så stor organisationsgrad i Danmark, (…) at a-kasser og fagforeninger er koblet 

sammen” (Appendix A: 1). Begge udtrykker, at den stærke kobling mellem fagforening og a-kasse, 

er en af hovedårsagerne til, at folk tror, at de skal være medlem af begge foreninger, for at opnå den 

økonomiske tryghed man sikrer sig gennem a-kassen. 

Fjerde interviewspørgsmål: ”Hvad betyder politiske ændringer for 

arbejdsmarkedsmodellen?” 

Alle interviewpersoner understreger, at politiske ændringer er betydningsfulde for den danske 

arbejdsmarkedsmodel. Risgaard udtaler, at ”udover vores eget ansvar, så har vores politiske system 

et utroligt stort ansvar for, at der er opbakning til en dansk model (…). Desværre er et af de områder, 

hvor politiske beslutninger har gjort det værre, det er beskæftigelsespolitikken” (Appendix C: 3). 

Denne holdning til politiske ændringer, gælder ikke kun for lønmodtagerområdet, da 

arbejdsgiverforeningerne oplever en lignende form for påvirkning. I denne ombæring udtaler 

Dollerschell, at ”Politiske ændringer er ekstremt vigtige for vores arbejdsmarkedsmodel. Helt 

ekstremt vigtige. Lige så snart der sker noget politisk, så kan vi mærke det i vores system” (Appendix 

B: 3). På tværs af lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer er der en udtalt konsensus om, at 

politiske beslutninger spiller en helt central for disse organisationers virke. 

I forhold til regeringens egen indstilling til problematikken, udtaler Lahn Jensen sig en anelse mere 

vævende: 
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Det har en påvirkning, selvfølgelig har det det. Altså det er jo klart, at vi går ind, og laver 

rigtig meget lovgivning hvert eneste år. Men læg mærke til, at det vi laver mest lovgivning 

på, det er ikke så meget på arbejdsforhold. Jo vi gør det på ferieloven, fordi det er jo rigtigt 

vigtigt, at vi har den på plads, men det er ikke så meget i forhold til det, vi gør på 

arbejdsmiljøområdet, der sætter vi mere nogle overordnede rammer. Så det er jo mest 

beskæftigelsesindsatsen, [hvor] vi sætter noget lovgivning (Appendix D: 4). 

Lahn Jensen skelner mellem to forskellige former for politiske tiltag. Først og fremmest politiske 

tiltag såsom ferielovgivningen, der ikke direkte har en indflydelse på den danske 

arbejdsmarkedsmodel. Den anden form for politiske beslutninger er beskæftigelsesindsatsen, som i 

højere grad kan tillægges en indflydelse på den danske arbejdsmarkedsmodel. 

Femte interviewspørgsmål: ”Hvilket problem, eller hvilke problemer, er de mest presserende 

for den danske model?” 

”PRESSET FRA EU” 

Den første udfordring, som samtlige af interviewpersonerne nævner, har vi subsumeret under 

overskriften ”Presset fra EU”. Dollerschell, Fibiger Olesen og Lahn Jensen beskriver et 

underliggende problem i forbindelse med EU-lovgivning: sociale dumping. Fibiger Olesen udtaler: 

”(…) det er fint nok at se arbejdskraftens vandring hen over grænser, men ikke at vi ser en social 

dumping i sammenhængen med den vandring af arbejdskraften” (Appendix A: 6). Dollerschell 

fremlægger i denne forbindelse et eksempel på, hvordan den sociale dumping fungerer: 

(…) der er nogle arbejdsgivere der har fundet ud af, at ’vi kan bare honorere en litauer og 

en polak med langt mindre end en dansker, og han er lige så glad, fordi han får stadig fire 

gange så meget som i Polen’. Det må en arbejdsgiver jo godt, hvis han ikke er 

overenskomstdækket. Så en uorganiseret arbejdsgiver kan sagtens ansætte en polak til 80 

kroner i timen, hvis det er det han vil (Appendix B: 7). 

Ifølge Dollerschell er dette et problem, ”(…) fordi det dumper jo prisen på arbejdskraft, for os andre 

generelt” (ibid.). Lahn Jensen er enig, og peger på, at denne dumping af prisen sætter hele 

arbejdsmarkedets aftalemodel under pres, da det er en udfordring, som aftalemodellen ikke kan 

reagere direkte på (Appendix D: 10). 

Hvis vi vender tilbage til udgangspunktet omkring ”Presset fra EU”, nævner Risgaard EU-direktivet, 

omhandlende en europæisk mindsteløn. Flere af vores interviewpersoner nævner og kritiserer dette 

direktiv og retter en skarp kritik mod denne. Risgaard påpeger, at 
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Det er ikke noget, som man kan presse ned gennem Europa, og sige, at så løser vi alle 

problemerne på arbejdsmarkederne i de andre lande. (…) Det med at tro, at ’one size fits 

all’, det er simpelthen forkert. Det er potentielt så farligt for den danske model, fordi det, 

man kan se i andre lande, hvor man har indført minimumslønninger, det er, at 

overenskomsterne forsvinder (Appendix C: 4). 

Direktivet vil ifølge Risgaard i værste fald ødelægge den danske arbejdsmarkedsmodel, da en af de 

helt store forhandlingsområder for fagbevægelsen, vil blive underlagt en direkte lovgivning. 

Endvidere pointerer Risgaard, at ”(…) en minimumsløn bliver typisk en maksimumsløn for en 

arbejdsgiver. Hvis du ikke vil have jobbet, så må du gå et andet sted hen, for der er rigtig mange 

andre, der har brug for jobs” (ibid.). Både Dollerschell og Lahn Jensen er enige med Risgaard om, at 

en europæisk mindsteløn ikke er noget, der skal gennemføres. Lahn Jensen spørger blandt andet: 

Hvorfor vil de have en mindsteløn ind? Det er fordi de gerne vil løfte Europa, så det vil 

sige, at de elsker den nordiske model, de elsker den danske model, de roser den til skyerne, 

og så laver de et eller andet ”fuuurrt”, og så skal vi andre trækkes ned for, at de kan 

komme op. Hvorfor laver de det ikke bare den anden vej rundt? (Appendix D: 11). 

Fibiger Olesen er anderledes indstillet i henhold til EU-direktivet: ”Jeg går positivt ind i det og siger 

’lad os da prøve og se hvordan kan vi gribe den og gøre det til en del af den danske model’. Så får vi 

netop gjort det sværere at lave social dumping” (Appendix A: 6). Fibiger Olesen er i langt højere grad 

åben for indførelsen af dette EU-direktiv, som både Dollerschell, Lahn Jensen og Risgaard mener, vil 

underminere den danske arbejdsmarkedsmodel. 

”PREKÆRE ANSÆTTELSESFORHOLD” 

Den anden udfordring har vi subsumeret under overskriften ”Prekære ansættelsesforhold”. Risgaard 

nævner, at et problem som fagbevægelsen bruger meget tid på, omhandler nye virksomhedsformer: 

Den platformsøkonomi, der er i dag, og dem der popper op, som siger ’vi er bare en 

platform, vi er ikke arbejdsgivere’. Du kan organisere dig herinde, i realiteten skal du 

betale lidt til os, for at være på vores platform, men det betyder, at du måske kan få nogle 

opgaver. Det er rigtig problematisk, og det er noget af det vi har talt meget om. (…) Vi 

har arbejdet på, at [få] nogle af dem, der er platforme for håndværkere og 

rengøringsvirksomheder (…) med på, at ’nej, I er ikke ikke-arbejdsgivere, I er også 

arbejdsgivere (Appendix C: 4). 
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Denne slags virksomhed, melder sig, ifølge Risgaard, ikke ind i det faglige fællesskab, men står i 

langt højere grad udenfor. Platformsøkonomien skaber nye arbejdsformer- og konstellationer, og 

dermed en løsere forbindelse til det etablerede arbejdsmarked for individet. 

Sjette interviewspørgsmål: ”Hvad er svaghederne ved den danske arbejdsmarkedsmodel?” 

Den gennemgribende svaghed, som alle interviewpersonerne nævner, omhandler den faldende 

tilslutning til fagbevægelsen. Interviewpersoner giver udtryk for, at arbejdsmarkedsmodellens 

svaghed bunder i manglende opbakning i form af fagbevægelsen hvervningen af nye medlemmer og 

bibeholdelse af eksisterende. Dollerschell opsummerer problematikken således: 

Svaghederne bliver for den danske model, at flere og flere melder sig ud af modellen, og 

svagheden bliver også, at der kommer mere og mere lovgivning, og det bliver sværere og 

sværere at sige at det fungerer. Men svaghederne ved modellen det er at den er baseret på 

medlemmer, altså medlemmerne af dels arbejdsgiverne men også 

lønmodtagerorganisationerne, og det vil sige den er skrøbelig hvis folk melder sig ud 

(Appendix B: 8) 

Lahn Jensen tilføjer til Dollerschells pointe, at situationen minder om politiske partier der, uden 

medlemmer og opbakning, ikke har noget at skulle have sagt, og peger i den forbindelse på, at færre 

og færre organiserer sig i dag. Risgaard nævner i denne forbindelse en mistet generationsfortælling. 

At før i tiden var det ikke et spørgsmål om man skulle melde sig ind i en fagforening, det skulle man 

bare, for det havde ens forældre fortalt. Denne fortælling eksisterer slet ikke på samme måde i dag og 

Risgaard nævner i den forbindelse, at ”(…) en stor akilleshæl er, hvis man ikke kan få organiseret 

unge. (…) At vi ikke kan få overbevist dem om, at det er vigtigt med en stærk fagbevægelse” 

(Appendix C: 7). Risgaard pointerer, at dette hænger sammen med udfordringen omkring den 

nyopståede platformsøkonomi. 

Fibiger Olesen anerkender også denne problemstilling og tager fat i, hvordan hans egen organisation, 

som en ikke-overenskomstbærende fagforening, er med til at underløbe de traditionelle fagforeninger. 

Han nævner, at: 

(…) det er dét, at vi gule, vi vokser på bekostning af de mere traditionelle fagforeninger, 

som har haft, eller har forhandlingsretten. Det sætter også den danske model under pres, 

og det er jeg meget bevidst om, og har derfor også, eller hvad kan man sige, synes jeg, 

kommet med gode løsninger på, hvordan man kan imødegå det pres. For mig er det frie 

fagforeningsvalg vigtigere end den danske model og det er også vigtigere at vi har en 

diversitet af fagforeninger, at der er flere, at der er en konkurrencesituation på 

fagforeningsområdet, fordi jeg tror, at det er til gavn for lønmodtageren (Appendix A: 6). 
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Fibiger Olesen lægger endvidere vægt på, at det frie fagforeningsvalg betyder mere for ham end selve 

den danske arbejdsmarkedsmodel, og dette er på trods af at han er bevidst om, hvordan dette kan være 

med at presse den danske arbejdsmarkedsmodel. Konkurrencen prioriteres her højere end selve 

arbejdsmarkedsmodellen. 

Syvende interviewspørgsmål: ”Forestiller du dig, at den danske arbejdsmarkedsmodel kan 

bevares i sin nuværende form, eller kommer den til at undergå forandringer?” 

Alle vores interviewpersoner er enige om, at den danske arbejdsmarkedsmodel kommer til at undergå 

forandringer på den ene eller anden måde i fremtiden. Dollerschell udpensler det således: 

Jeg tror, at den nuværende form er en form der forandres. Den har ikke været stationær 

siden 1899, den har hele tiden ændret sig, og jeg forventer at den bliver ved med at ændre 

sig. Jeg tror vi vil fortsætte med at se et fald i tilslutningen til de faglige organisationer på 

lønmodtagernes side, indtil de finder ud af, at de skal skrue på den pris, for det er jeg enig 

i. Jeg tror simpelthen at det er så banalt, jeg har ikke nogen grund til at tro andet. Men jeg 

tror godt, at den kan bevares i sin nuværende form, og jeg tror man vil kæmpe rigtig meget 

for at bevare den, men jeg tror der vil komme fortsat mere EU-retslig regulering, mere 

indflydelse og mere EU-harmonisering (Appendix B: 9). 

Både Lahn Jensen og Risgaard er enige i dette udsagn. At arbejdsmarkedet og selve modellen er en 

foranderlig størrelse, som aldrig står helt stille. Lahn Jensen peger på, at de atypiske ansættelser, som 

begynder at fylde mere og mere på arbejdsmarkedet, kommer til at påvirke den danske 

arbejdsmarkedsmodel i fremtiden (Appendix D: 14). 

Fibiger Olesen forholder sig anderledes til spørgsmålet. Han pointerer følgende: 

Altså jeg er bange for, at den ikke kommer til at ændre sig markant, fordi den socialistiske 

del af fagbevægelsen er stokkonservativ. Der føler jeg, at man er modelbevarende i stedet 

for ligesom at sige, hvordan kan modellen udvikle sig, så den rent faktisk matcher de 

udfordringer som der nu er, og det arbejdsmarked som er i forandring, og som også vil 

være i forandring fremadrettet (Appendix E: 9). 

Ottende interviewspørgsmål: ”Hvis organiseringsgraden, særligt på lønmodtagernes side, når 

et kritisk punkt, hvordan vil den danske model modificeres for at imødekomme denne 

udvikling?” 

Interviewpersonerne griber dette spørgsmål an på vidt forskellige måder. Lahn Jensen lægger vægt 

på mere oplysning til den yngre del af befolkningen. Han svarer, at: 
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(…) derfor tror jeg faktisk, at den måde vi kan ændre det på, det er via oplysning. (…)    

[i skolen] burde vi altså have en eller anden undervisning i den danske model. Vi burde 

have et eller andet der vil kunne give forståelsen af, ’hvad fanden betyder det her’? 

(Appendix D: 21). 

Risgaard er ligesom Lahn Jensen fokuseret på de unge som relevante for at imødekomme udviklingen. 

Hun fortæller, at fagbevægelsen i mange år har haft gratis medlemskab til studerende, men mener, at: 

(…) i dag er tendensen, at det gratis medlemskab ikke er godt, fordi man vænner sig til, 

at det her koster ikke noget. Når man er færdig, så er det et stort chok at gå fra ikke at 

betale noget, til at betale over 1.000 kroner, selvom det både er med a-kasse, fagligt 

kontingent og alt det her. Det skal vi arbejde med (Appendix C: 9). 

Dette kræver en fortælling om, at ”(…) vi skal blive enige om, at fagforeningerne ikke bare er dumme, 

de tager ikke bare vores penge. Vi skal bakke op om det system der er, for ellers kan det hurtigt 

komme til at se rigtig skidt ud.” (ibid.). 

Dollerschell slår fast, at det grundlæggende drejer sig om prisen på fagforeningsmedlemskabet, som 

hun mener alt for høj. Hun foreslår, at man fra fagbevægelsen i langt højere grad undersøger og finder 

ud af hvor mange der egentlig ikke vil melde sig ind grundet prisen og herefter sænke den (Appendix 

B: 9). 

Fibiger Olesen peger på det output, som fagforeningerne skal producere: ”(…) jeg tror, at 

hovedårsagen det er at, eller hovedvejen til en større dækningsgrad det er, at vi fagforeninger hele 

tiden gør vores ypperste for at skabe værdi for vores medlemmer, altså at det skal være oplevet 

værdifuldt at være medlem af en fagforening” (Appendix A: 10). For Fibiger Olesen handler det om 

at skabe den værdi, som han mener ens medlemmer er berettiget til. 

7.1. UDVÆLGELSEN AF EMPIRI I RELATION TIL DE TO CASES 

Det empiriske grundlag, som fremlagt i afhandlingen, er en kondenseret fremstilling af de 

hovedpointer, der fremgår af 67 siders transskribering. Svarene på interviewspørgsmålene spænder 

over mange forskellige emner, og interviewpersonernes perspektiver varierer ligeledes kraftigt.  

I  henhold til afhandlingens problemfelt og problemformulering, undersøger vi udfordringerne for 

den danske arbejdsmarkedsmodel. Af den fremlagte empiri har vi, ved at sammenstille 

interviewpersonernes hovedpointer, kreeret følgende overbliksliste over de mest presserende 

udfordringer for, og svaghederne ved den danske arbejdsmarkedsmodel: 

- Den faldende organiseringsgrad 

- Presset fra EU angående mindsteløn og social dumping 
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- Prekære ansættelsesforhold 

- Markedsliggørelsen af fagbevægelsen, herunder priskonkurrence og private lønsikringer 

Udover denne identificering af centrale udfordringer, har vi gennem egen research selv identificeret 

et yderligere problem for arbejdsmarkedsmodellen i relation til den faldende organiseringsgrad: 

freerider-problematikken. Disse centrale udfordringer bliver behandlet i den efterfølgende første case. 

I kraft af spørgsmålet omhandlende politiske beslutningers indflydelse på arbejdsmarkedsmodellen, 

var der en generel konsensus om, at politik har en markant påvirkning på den danske 

arbejdsmarkedsmodel. Dette bliver fokuspunktet for den anden case, hvor udvalgte politiske 

beslutninger gennemgås. De følgende to cases er derfor: 

1. Gennemgang af arbejdsmarkedsmodellens udfordringer 

2. Gennemgang af udvalgte politiske beslutninger 

8. CASE 1 – GENNEMGANG AF ARBEJDSMARKEDSMODELLENS 

UDFORDRINGER 

Denne case forholder sig til de udfordringer, der af interviewpersonerne blev omtalt, som værende 

særligt relevante og presserende for den danske arbejdsmarkedsmodel. Casen beskriver nærgående, 

hvad disse udfordringer er defineret ved og består af. Ydermere er casen centraliseret om 

spørgsmålene: ”hvad gør disse udfordringer til en udfordring?”. For at undersøge udfordringerne 

nærmere, trækker vi i denne case på særligt arbejdsmarkedsforskeres undersøgelser, statistik og 

relevant faglitteratur, for at kunne beskrive omfanget af udfordringerne med en tilstræbt objektivitet. 

Det er dermed ikke en analyse af udfordringerne, men en fremstilling af disse så eksplicit og konkret 

som muligt. 

8.1. DEN FALDENDE ORGANISERINGSGRAD 

Interviewpersonerne nævnte enstemmigt, at den danske arbejdsmarkedsmodel er funderet på en høj 

grad af repræsentativitet, både på lønmodtager- og arbejdsgiversiden. Med andre ord er en af 

grundpillerne i arbejdsmarkedsmodellen, at der generelt er en høj grad af organisering. 

Repræsentativiteten er i direkte forbindelse, og med et kausalitetsforhold til organiseringsgraden, 

hvilket betyder, at lønmodtager- og arbejdsgiverforeningers forhandlingskraft svinder, hvis 

organiseringsgraden falder. 

Når der omtales et fald i organiseringsgraden, refereres der til medlemstallene i de 

overenskomstbærende fagforeninger. De alternative fagforeninger som Krifa og Det Faglige Hus 

tæller dermed ikke med i organiseringsgraden, og et medlemsskifte fra en overenskomstbærende 
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fagforening til en ikke-overenskomstbærende fagforening vil betyde, at organiseringsgraden falder. 

På Danmarks Statistik kan man finde følgende tabel over organiseringsgraden i Danmark fordelt efter 

hovedorganisationer: 

 

Tabel 1: Lønmodtagernes medlemstal pr. 31.12.19 (Hovedorganisationer) efter medlemsorganisationer og tid. 

Inde for rammen af dette datasæt, der ”kun” dækker en periode på 13 år, er udviklingen i 

organiseringsgraden påfaldende. I 2007 var det samlede medlemstal på tværs af FH, Ledernes 

hovedorganisation og AC på 1.815.343 medlemmer. I 2019 er dette tal faldet til 1.458.726 

medlemmer, hvilket er et procentvis fald på 19,64%. Et bemærkelsesværdigt aspekt ved dette fald er, 

at det udelukkende er FH, der har mistet medlemmer. Over perioden har FH mistet 469.340 

medlemmer, hvilket er et procentvis fald på 30,07%, mens Ledernes hovedorganisation og AC er gået 

frem med henholdsvis 32.109 og 80.614 medlemmer. Hvorom alting er, er det hinsides diskussion, 

at de overenskomstbærende fagforeninger mister medlemmer og som konsekvens en forringelse af 

deres repræsentativitet som en af arbejdsmarkedets parter. 

Medlemsudviklingen hos de ikke-overenskomstbærende fagforeninger, kategoriseret under ”Uden 

for hovedorganisationer”, har derimod gennemgået en udvikling, der nærmest er diametralt modsat. 

Over perioden har de samlet set fået en yderligere tilslutning på 165.840 medlemmer svarende til en 

stigning på 68,03%. En del af faldet kan antages at skyldes medlemsskifte, altså en fravælgelse af 

hovedorganisationerne til fordel for de ikke-overenskomstbærende fagforeninger. Denne forklaring 

kan dog logisk set kun være en del af udviklingen, da det samlede antal af medlemmer på tværs af 

alle organisationerne er faldet med 190.777, hvilket er et fald på 9,27%. Uagtet muligheden for 

potentielle medlemsskift til de ikke-overenskomstbærende fagforeninger, falder den samlede 

organiseringsgrad i Danmark. 

Organiseringsgraden er procentdelen af de overenskomstbærende fagforeningers medlemstal relativt 

til den samlede arbejdsstyrke. I 2007 og 2019, bestod den samlede arbejdsstyrke af henholdsvis 

2.716.366 og 2.795.548 personer (Danmarks Statistik 2021). Det betyder, at organiseringsgraden fra 

2007 til 2019 er faldet fra 66,8% til 52,2%. Hvis man medregner de ikke-overenskomstbærende 

fagforeninger, er organiseringsgraden faldet fra 75,8% til 66,8%. 
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Høgedahl beskriver, at der er fire grundlæggende forudsætninger for den danske 

arbejdsmarkedsmodel: repræsentative organisationer, udbredte overenskomster, relativt lige 

magtforhold og funktionalitet (Høgedahl 2019: 29). Den faldende organiseringsgrad er i et direkte 

forhold til, og kan påvirke, samtlige af disse forudsætninger. Herved er faldet i organiseringsgraden 

ikke udelukkende et tab for de overenskomstbærende fagforeninger, men kan betyde markante 

ændringer for hele den danske arbejdsmarkedsmodel. Som henholdsvis adjunkt ved FAOS og ph.d.-

stipendiat ved Sociologisk Institut, Christian Lyhne Ibsen og Jonas Toubøl, beskriver: 

Fagbevægelsens svækkede position på enkelte områder af arbejdsmarkedet kan imidlertid 

vise sig at være en bombe under hele arbejdsmarkedet. I yderste konsekvens kan det 

trække tæppet væk under den samlede model for, hvordan vi regulerer det danske 

arbejdsmarked gennem overenskomster” (Ibsen & Toubøl 2015). 

I samme ombæring nævner de to forskere fem måder, hvorpå den faldende organiseringsgrad 

fundamentalt kan ændre den danske arbejdsmarkedsmodel. De to første måder er, at nye 

virksomheder fravælger og etablerede virksomheder frigør sig fra overenskomsten, da 

lønmodtagerorganisationerne grundet manglende forhandlingsstyrke ikke kan tvinge virksomheder 

til at indgå denne. Tredje punkt omhandler en stigende vanskelighed i ansættelsens af 

tillidsrepræsentanter, der har afgørende indflydelse på, at overenskomsten håndhæves. Derudover 

vanskeliggøres lønforhandlingen i virksomheder med mindstebetalings- og minimallønssystemer 

samtidig med, at lønmodtagere på brancheniveau vil stå svagere ved overenskomstforhandlinger, da 

truslen om storkonflikt ikke kan anses som troværdig (ibid.). 

Der er uundgåeligt flere afledte effekter ved yderligere fald i organiseringsgraden. Dog står det klart, 

at disse kan vise sig at være særdeles voldsomme og fundamentalt transformerende på tværs af hele 

arbejdsmarkedet. 

8.2. PRESSET FRA EU ANGÅENDE MINDSTELØN OG SOCIAL DUMPING 

Den anden udfordring som alle interviewpersoner nævnte, omhandler presset fra EU i særdeleshed i 

forhold til to specifikke problemstillinger. Den første af disse problemstillinger drejer sig om 

mindstelønsdirektivet fra EU, som både Dollerschell, Lahn Jensen og Risgaard stiller sig kritisk over 

for. Alle tre interviewpersoner er enige om, at et sådant forslag vil underminere den danske 

arbejdsmarkedsmodel. EU Kommissionen foreslår, et direktiv ”(…) som skal sikre, at arbejdstagerne 

i EU beskyttes af passende mindstelønninger, der giver mulighed for en værdig tilværelse, uanset 

hvor de arbejder” (EU Kommissionen 2020). På nuværende tidspunkt har 21 EU-lande lovbestemte 

mindstelønninger og 6 lande har ikke. Direktivet skal sikre en forbedring af de allerede eksisterende 

mindstelønninger, ved at indføre en rammesætning, som hæver den generelle mindsteløn i hele EU. 
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Dog skriver EU endvidere om direktivet, at ”det forpligter ikke EU-landene til at indføre lovbestemte 

mindstelønninger og fastsætter heller ikke et fælles mindstelønsniveau” (ibid.). Det gør sig altså ikke 

nødvendigvis gældende, at Danmark skal indføre en EU bestemt mindsteløn, men problemet for den 

danske arbejdsmarkedsmodel opstår i denne mulige direkte intervenerede rolle, som EU kan indtage. 

Den anden problemstilling, som interviewpersonerne tager fat i vedrørende EU, forholder sig til en 

afledt effekt af Danmarks medlemskab af EU: den sociale dumping. Problemet for den danske 

arbejdsmarkedsmodel opstår i kraft af, at den vandrende arbejdskraft, ofte ikke er organiseret og 

bliver ansat på ikke-overenskomstdækkede forhold. Det vil altså sige, at prisen på et stykke arbejde 

bliver dumpet, da den vandrende, eller udenlandske, arbejdskraft ofte billigere end den danske. En 

pointe som i særdeleshed Dollerschell understregede. Arbejdsmarkedsforskerne Klaus Pedersen og 

Søren Kaj Andersen påpeger endvidere, at der foreligger et problem i forhold til begrænsningen af 

den frie bevægelighed. De understreger, at EU vil prioritere den fri bevægelighed over sikringen af 

de faglige og sociale rettigheder, hvilket opretholder muligheden for den sociale dumping (Pedersen 

& Andersen 2010: 7). 

8.3. PREKÆRE ANSÆTTELSESFORHOLD 

Den tredje udfordring der blev identificeret i det empiriske grundlag, var prekære ansættelsesforhold. 

Risgaard understregede seriøsiteten ved denne udfordring i forbindelsen med, at der opstår flere 

såkaldte platformsøkonomier. Men prekære ansættelsesforhold karakteriserer langt flere fænomener 

end udelukkende platformsvirksomheder. 

Den faldende organiseringsgrad forbindes hyppigt med stigningen i prekære ansættelsesformer: 

“Nedgangen skyldes også strukturelle ændringer i samfundet. Flere og flere områder er præget af 

projektansættelser eller kortvarige ansættelser, fx i detailhandelen, hvor der bliver færre egentlige 

butiksansatte, men flere unge i fritidsjobs” (Jensen 2019 i Davidsen 2010). FAOS-forskeren Janne 

Gleerup, estimerer i bogen ”Prekarisering og akademisk arbejde” fra 2018, at mellem 20-25% af den 

danske arbejdsstyrke er ansat under disse forhold. Spørgsmålet er hvordan denne udvikling af 

ansættelser kan påvirke den danske arbejdsmarkedsmodel. Man kunne forestille sig, at det for enkelte 

medarbejdere kunne være fordelagtigt med en freelance-stilling eller et deltidsjob. Virksomheder vil 

sandsynligvis uundgåeligt se et profitoptimerings- og udgiftsminimerende perspektiv i udviklingen. 

Trine P. Larsen beskrev udfordringen omkring prekarisering ganske simpelt. Prekære 

ansættelsesformer omfatter blandt andet ”(..) deltidskontrakter, tidsbegrænsede stillinger, 

bureauvikariater, freelancere, fleksjobbere og folk i løntilskudsjobs” (Larsen 2011: 26). Det centrale 

element i udfordringen er, at den danske model  forudsætter, at størstedelen af lønmodtagerne er 

fuldtidsansatte. Derfor, hvis grupper ”(…) med et andet ansættelsesforhold end en fast fuldtidsstilling 
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ikke omfattes af de opsigelsesvarsler og goder, der ligger i modellen”, kan de ”(…) bevidst vælge 

ikke at betale ind til et system, som de alligevel ikke er dækket af” (ibid.: 27). Dermed ligger 

udviklingen i forlængelse af det overordnede fald i organiseringsgraden, og stigningen i prekære 

ansættelser kan munde ud i, at de overenskomstbærende fagforeninger mister medlemmer og 

repræsentativitet. 

8.4. FREERIDER-PROBLEMATIKKEN 

Den fjerde udfordring forholder sig til freerider-problematikken. Indenfor Larsens begrebsramme af 

insidere og outsidere i forhold til den danske arbejdsmarkedsmodel, beskrives det, at begreberne er 

flerdimensionelle af den grund, at de kan optræde i mange forskellige former. I forhold til det 

grundlæggende spørgsmål om medlemskab af fagforening og overenskomstdækning eksisterer der 

på outsider-siden, ifølge Larsen, både ufrivillige outsidere, frivillige outsidere og freeridere (ibid.: 

25). Hvor ufrivillige outsidere defineres som ”(…) fagforeningsmedlemmer, men som er på det ikke-

overenskomstdækkede arbejdsmarked”, er frivillige outsidere ”(…) lønmodtagere, der frivilligt 

fravælger fagforeningen, men som enten (…) er på det ikke-overenskomstdækkede arbejdsmarked 

eller (…) er ansat på en overenskomstdækket arbejdsplads og derfor stadig nyder godt af de kollektive 

goder” (ibid.). 

Helt basalt definerer freerider-begrebet den del af det danske arbejdsmarked, der har samme vilkår 

som deres kollegaer uden at betale fagligt kontingent til overenskomstbærende fagforeninger, da selve 

arbejdspladsen eller virksomheden er overenskomstdækket. Det er en udvikling, der er i forsker-

kredse, har været heftigt kritiseret, særligt i forbindelse med ikke-overenskomstbærende 

fagforeninger som Krifa. Eksempelvis har arbejdsmarkedsforskeren Flemming Ibsen fra CARMA, 

undersøgt motivet for skift af fagforening. ”Hovedresultatet er, at de lønmodtagere, der skifter fra et 

LO-forbund til Krifa, primært gør det for at spare kontingentpenge, da Krifas fagforeningskontingent 

– men ikke deres a-kassekontingent – ligger langt under LO-forbundenes fagforeningskontingent” 

(Elkjær & Frandsen: 2012: 1). Hvis man er dækket af en FH-overenskomst er man dækket af en 

områdeoverenskomst, og ikke en medlemsoverenskomst. Man er dermed stadig dækket af de 

kollektive goder uagtet fagligt medlemskab. 

Ibsen bruger dog ikke kun freerider-begrebet til at beskrive arbejdere, der er dækket uden at betale et 

fagligt kontingent, men også som et værktøj og forretningskoncept for de ikke-overenskomstbærende 

fagforeninger. Med sin undersøgelse viste han, at ”(…) de lønmodtagere, der 'free rider', (…) ikke 

sympatiserer med kollektive værdier som 'solidaritet' og 'fællesskab'” (ibid.), hvilket i sammenhæng, 

bliver et redskab for de ikke-overenskomstbærende fagforeninger. Argumentet beror på, at det lavere 

kontingent som de ikke-overenskomstbærende fagforeninger kan tilbyde, kan bruges som et 
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marketings-værktøj, da freerideren stadig ville kunne nyde godt af de kollektive goder på trods af et 

medlemsskift. 

Freerider-problematikken er et kompliceret dilemma for de overenskomstbærende fagforeninger i 

hvervningen og bibeholdelsen af medlemmer, hvis disse kan nyde godt af de kollektivt forhandlede 

goder på trods af at være medlemmer af, eller kan skifte til, de ikke-overenskomstbærende 

fagforeninger. 

8.5. MARKEDSLIGGØRELSEN AF FAGBEVÆGELSEN 

Fagforeningerne er midt i en proces omkring at redefinere sig selv i forhold til 

udgangspunktet, hvor man ikke fremstår som en samlet kraft, men minder mere om en 

slags virksomhedsaktører, der skal sikre deres medlemmers snævre interesser. Ligesom 

en virksomhed skal sikre aktionærernes interesser (Jensen i Davidsen 2019: 1). 

Ovenstående citat er fra lektor på Sociologisk Institut, Carsten Strøbye Jensen, og udtrykker en 

tendens og udvikling der har været undervejs i flere år: markedsliggørelsen af fagbevægelsen. Denne 

udfordring blev understreget af interviewpersonerne. Dollerschell omtalte prisen på det faglige 

kontingent som en udfordring, mens Fibiger Olesen var positivt indstillet overfor den nye 

konkurrencesituation. 

Denne tendens er blandt andet beskrevet af Høgedahl, hvor særligt lovændringen om foreningsfrihed, 

hvor valget af fagbevægelse de facto blev gjort frit og markedsliggørelsen begynder, er et centralt 

element. Det forestående afsnit undersøger dog ikke omstændighederne for, og effekterne ved loven 

om foreningsfriheden nærmere. Snarer beskriver afsnittet, hvad der forstås ved markedsliggørelse af 

fagforeningen, og hvad det konkret betyder. Høgedahl opsummerer markedsliggørelsen af 

fagbevægelsen på følgende måde: 

Vi har i dag i Danmark (…) oplevet en markedsliggørelse af den faglige organisering, 

hvor det i dag er muligt at fravælge den kollektive repræsentation i 

fagforeningsmedlemsskabet ved at melde sig ind i en alternativ fagforening. Der er med 

andre ord blevet skabt et marked for faglig organisering i Danmark, hvor den 

aftalebærende fagbevægelse ikke længere har monopol på et fagligt medlemskab på 

bestemte områder (Høgedahl 2011: 16). 

Hvor Høgedahl beskriver hvordan foreningsfriheden brød med den klassiske fagbevægelses monopol 

på faglig organisering og markedet der herefter skabes, skriver Jensen i en forlængelse heraf om 

fagforeningerne som virksomhedsaktører i dette marked. Markedsliggørelsen er dermed et udtryk for 

en konkurrence mellem faglige organisationer. Denne konkurrence er relevant i perspektivet af 



44 

 

klassiske økonomiske termer som pris, vare, udbud og efterspørgsel, særligt hvis man antager at 

fagforeningsmedlemsskabet, og goderne heraf, er den vare som forbrugerne betaler for. De ikke-

overenskomstbærende fagforeningers kontingent er konkurrencedygtigt, hvis individet anser varen 

for værende af bedre eller samme kvalitet sammenlignet med varen fra den overenskomstbærende 

fagbevægelse. 

Det er dog ikke kun på tværs af faglig organisering, at markedsliggørelsen og konkurrencen gør sig 

gældende. ”Ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension er antallet af lønforsikrede danskere 

på ti år steget fra 70.000 borgere i 2008 til 339.000 sidste år, hvilket er mere end en firdobling” (Date 

2019). Med andre ord er flere fagforeninger begyndt at gøre udbydelsen af private forsikringer til en 

del af deres interessevaretagelse. Henning Jørgensen, professor på CARMA beskriver dette initiativ 

som en indførsel af liberale og konservative elementer til velfærdsstaten, da lønsikringen ville 

substituere a-kassen over tid. Det yderligere interessante element ved, at fagbevægelsen indfører disse 

private lønsikringer er, at det skaber mere ulighed. Som velfærdsforsker og professor emeritus ved 

CBS, Ove Kaj Pedersen skriver: 

Men lønforsikring skaber betydelige indkomstmæssige forskelle i den danske befolkning 

og dermed også sociale uligheder. Og det er en af de ting, vi sjældent diskuterer, nemlig 

hvordan overenskomsterne og det parallelle velfærdssystem, som overenskomsterne er 

ved at opbygge, er med til at skabe sociale uligheder. Fagbevægelsen er imod social 

ulighed, men noget af det, som bidrager mest til uligheden, er overenskomsterne 

(Pedersen i Date 2019). 

Omstændighederne for begyndelsen af markedsliggørelsen af fagbevægelsen vil blive redegjort for i 

den følgende case, og ydermere være et centralt analyseelement i afhandlingens efterfølgende 

sektioner. 

9. CASE 2 – GENNEMGANG AF UDVALGTE POLITISKE BESLUTNINGER 

I det empiriske grundlag nævner interviewpersonerne hver især, at de politiske beslutninger har en 

klar effekt på, hvordan den danske arbejdsmarkedsmodel udvikler sig. I afhandlingens afsnit 

”Definition af undersøgelsesgenstanden” blev den danske arbejdsmarkedsmodel defineret som 

bestående af aftalemodellen, trepartsforhandlingerne og flexicuritymodellen som gensidigt 

afhængige komponenter. Trepartsforhandlingerne og flexicuritymodellen udsprang af et politisk 

ønske om mere involvering i arbejdsmarkedets vilkår. Det blev klargjort, at aftalemodellen 

forudsætter en høj grad af repræsentativitet og organisering. Med henblik på de tre komponenters 

gensidige forhold, er aftalemodellens repræsentativitet essentiel, da arbejdsmarkedsmodellen ikke 

kan eksistere i dens nuværende form, hvis denne repræsentativitet forsvinder. 
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Denne case tager udgangspunkt i fem centrale politiske beslutninger, og beskriver disse i forhold til 

indhold. Behandlingen af disse, i forhold til indvirkningen på aftale- og her igennem 

arbejdsmarkedsmodellen, er forbeholdt afhandlingens anden analysedel. De politiske beslutninger, 

der i denne case bliver gennemgået er: 

- Tværfaglige a-kasser og foreningsfriheden 

- Halvering af dagpengeperioden 

- Løntilskudsordningen 

- Fradragsordningen 

Indledningsvist bliver flexicuritymodellen og dens ophav beskrevet, da denne konstruktion er den 

senest indførte komponent med hensigten om at øge den politiske indflydelse på arbejdsmarkedets 

vilkår. 

9.1. FLEXICURITYMODELLEN 

Igennem de seneste årtier er der sket store politiske forandringer på arbejdsmarkedsområdet. En af de 

helt afgørende ændringer kommer i starten af 1990’erne med indførelsen af en lang række af de 

komponenter, der kommer til at danne grundlaget for flexicuritymodellen. Danmarks arbejdsmarked 

befinder sig i starten af 90’erne i en økonomisk stagnerende situation, hvor arbejdsløsheden ligger 

stabilt højt. Op igennem 1980’erne bliver der foretaget en række tiltag for at mindske 

arbejdsløshedsproblematikken. Med den konservative Poul Schlüter i spidsen, lykkedes det at skabe 

et fald i arbejdsløsheden fra omkring 10% til 7,5% i perioden fra 1982-1986 (Danmarks Statistik 

2001: 16). Problemet var, at efter denne periode steg arbejdsløsheden igen, og toppede i 1994 ved, at 

12% af arbejdsstyrken stod uden beskæftigelse (ibid.) På baggrund af denne situation, indfører den 

socialdemokratiske regering i 1994 en række reformerende tiltag, der alle blev grundstenene i det, vi 

i dag kender som flexicuritymodellen. 

Arbejdsmarkedsreformerne i begyndelsen af 1990’erne, er inddelt i to hovedkomponenter. Først og 

fremmest blev en ny styringsreform vedtaget og trådte i kraft 1. september 1993.  Med udgangspunkt 

i at de arbejdsmarkedspolitiske tiltag i højere grad bør styres tættere på, hvor de rent faktisk har deres 

anvendelse, påbegynder man en decentralisering af styringsmekanismerne. Dette medfører heriblandt 

en stor decentralisering af den arbejdsmarkedspolitiske indsats, hvor ansvaret for arbejdsformidlingen 

i højere grad bliver uddelegeret til regionale arbejdsmarkedsråd, som selv skal prioritere hvilke tiltag, 

de ønsker udført (Larsen & Langager 1998: 9). 

Den anden store reform er aktiveringsreformen, som træder i kraft 1. januar 1994. Reformen 

omhandler de lediges kvalifikationer og i forlængelse heraf, hvordan det er muligt at opkvalificere 
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dem, således at de kan blive arbejdsparate igen. I indskærpelsen af indsatsen indføres en række tiltag, 

som tilsammen skal være med til at sikre, at der kommer en mere helstøbt tilgang til 

aktiveringsindsatsen. Dette indebærer, at der ligges vægt på at prioritere virksomhedernes behov, og 

derfor hvilken opkvalificering der er nødvendig (ibid.: 11). I forlængelse af den overordnede ændring 

af aktiveringsindsatsens fokus, følger der en række mere konkrete tiltag igennem de næste år, som 

tilpasser modellen hen imod det balancepunkt, der senere er blevet defineret som flexicuritymodellen. 

For på trods af den faldende ledighed i midten 1990’erne, er der stadig områder hvor der skal justeres, 

heriblandt den såkaldte ret og pligtaktivering. Denne indeholder en række principper, såsom at unge 

uden uddannelse har pligt til aktivering, og at ledige har pligt til aktivering efter to års ledighed (ibid.). 

Balancepunktet mellem fleksibilitet på arbejdsgiversiden og sikkerhed på arbejdstagersiden bliver 

udgangspunkt for ”flexicuritymodellen” som koncept. På denne måde er flexicuritymodellen ikke en 

fastlagt størrelse, men nærmere en ligevægt der kan ændres, ved henholdsvis at regulere på 

fleksibilitets- og sikkerhedssiden af modellen. 

9.2. LOVÆNDRINGERNE AF ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING OG 

FORENINGSFRIHED 

To markante lovændringer, der har påvirket den danske arbejdsmarkedsmodel, er 

arbejdsløshedsforsikring og foreningsfrihed. Den første blev vedtaget i 2002 og betød, at det herfra 

var muligt at oprette tværfaglige arbejdsløshedskasser (a-kasser). Indførslen medvirker, at man ikke 

længere er bundet til at være medlem af den a-kasse, som ens arbejdsfunktion tidligere havde dikteret. 

Eksempelvis kunne murere og revisorer nu være medlem af den samme a-kasse (Retsinformation 

2002a). Daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) fremførte i forbindelse med 

lovændringen, at de økonomiske konsekvenser årligt ville være 8 til 10 millioner kroner i ekstra 

udgifter for staten (Retsinformation 2002b). 

Lovændringen om foreningsfrihed blev vedtaget i 2006. Det blev fremført, at den danske retstilstand 

om foreningsfrihed ikke var i overensstemmelse med den europæiske 

menneskerettighedskonventions artikel 11 om foreningsfrihed (Retsinformation 2006). Regeringen 

kom i denne sammenhæng med følgende udtalelse: ”For at leve op til dommen, og dermed bringe 

retstilstanden i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, er det 

nødvendigt at ændre foreningsfrihedsloven” (ibid.). Lovforslaget sikrede lønmodtagernes ret til ikke 

at være medlem af en bestemt fagforening og udtræde af det faglige fællesskab. Endvidere sikrede 

lovændringen, at en arbejdsgiver ikke må stille krav til, at en ansøger skal være medlem af en bestemt 

fagforening, for at komme i betragtning til en given stilling. Lovgivningen vedrørte ikke kun 

lønmodtagerne, men også arbejdsgivere, der i fremtiden også ville have muligheden for at stå udenfor 
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en arbejdsgiverforening. Slutteligt blev det indført, at ”(…) med lovforslaget bliver eksisterende 

eksklusivbestemmelser ligeledes ugyldige. Det samme gælder tilsvarende bestemmelser i 

organisationers vedtægter” (ibid.). 

9.3. HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG FORBINDELSEN MELLEM 

FAGFORENINGER OG A-KASSE 

Lahn Jensen og Fibiger Olesen nævnte begge i forbindelse med tredje interviewspørgsmål, mange 

danskere har en opfattelse af, at fagforeninger og a-kasser hænger sammen. Selvom det faktuelt ikke 

forholder sig således, forbinder mange fagforeningsmedlemsskabet som en forudsætning for at være 

med i en a-kasse. 

En af de mest markante lovændringer på sikkerhedssiden af flexicuritymodellen i nyere tid, er 

halveringen af dagpengeperioden. Inden ændringen var dagpengeperioden på fire år indenfor en 

seksårig periode. Lovændringen halverer denne periode til to års dagpenge indenfor en treårig 

periode. Begrundelsen for halveringen kan blandt andet findes i en sammenligning med udlandet, 

hvor Danmark skilte sig markant ud, ved at have en næsten dobbelt så lang dagpengeperiode i forhold 

til de mest sammenlignelige lande (Finansministeriet 2010: 14). I forlængelse af halveringen ændres 

også beregningsperioden for at optjene retten til dagpenge. Før lovændringen blev dagpengene 

beregnet ud fra ens indkomst igennem en periode på 13 uger, som samtidig var den periode man 

skulle gennemgå for at optjene retten til dagpenge igen. Dette blev ændret til en periode på 52 uger, 

for både beregning og optjening af dagpenge (ibid.: 15). Lovændring blev ved indførelsen anslået til 

at kunne indbringe staten 300 millioner kroner i 2012 og 1,5 milliarder kroner i 2013 (ibid.: 12). 

Denne lovændring kan kategoriseres inden for rammen af den aktive arbejdsmarkedspolitik. 

Grundlaget for denne lovændring, kan findes i en stor rapport lavet af arbejdsmarkedskommissionen 

i 2009. Her foreslås det, at dagpengeperioden halveres, for uafhængigt af økonomisk høj- eller 

lavkonjunktur, vil det medføre en øget beskæftigelse, da ”(…) ledige – med en kortere 

dagpengeperiode – i alle faser af ledighedsforløbet vil være mere aktive og målrettede i deres søgen 

efter nyt arbejde” (Arbejdsmarkedskommissionen 2009: 11). Konsekvensen heraf er et estimeret øget 

arbejdsudbud med helt op til 20.000 helårspersoner årligt (ibid.: 14). 

I forlængelse af halveringen af dagpengeperioden, med henblik på, at mange er af den overbevisning, 

at a-kasse og fagforeninger hænger sammen, tegner der sig en interessant udvikling. Hvis vi kigger 

nærmere på medlemstallene i de overenskomstbærende fagforeninger, kan man se, at ved indførelsen 

af lovgivningen falder medlemstallet fra 1.423.027 i 2011 til 1.192.299 i 2012. Det vil sige, at på et 

enkelt år mister FH fagbevægelsen 230.728 medlemmer, svarende til 16,21%. 
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9.4. INDFØRELSEN AF LØNTILDSKUDSORDNINGEN 

Løntilskudsordningen fra 2001 blev betegnet som en løsning der var centreret omkring to 

hovedudfordringer: at opkvalificere den enkelte og en forøgelse af arbejdsstyrken. ”Formålet er 

opkvalificering til arbejdsmarkedet, kompetenceudvikling af faglige, sproglige og/eller sociale 

kompetencer afhængig af den enkeltes behov” (Beskæftigelsesministeriet 2001: 5). I denne ordning 

gives der et økonomisk tilskud til virksomheden, der er opdelt i fire satser på henholdsvis 35, 54, 81 

og 100 kroner, ved ansættelsen af en løntilskudsmedarbejder. Dette skal sikre at arbejderen kan få en 

løn, der følger den gældende overenskomst. Endvidere er der i aftalen lagt vægt på, at denne jobtype 

har som hovedformål at personen kan indgå i arbejdsfunktionen på længere sigt, og dermed også 

permanent kan ansættes i den givende stilling de besidder med løntilskud (ibid.). 

Underlagt denne ordning var også virksomhedspraktikordningen, der dog på et par områder adskiller 

sig fra løntilskudsordningen. Praktikordningen kan i højere grad anskues som et forstadie til at kunne 

komme i job med løntilskud: ”Formålet er træning af faglige, sproglige og/eller sociale kompetencer 

på en offentlig eller privat arbejdsplads samt afklaring af erhvervsmål - fx forud for ansættelse med 

løntilskud” (ibid.: 6). Denne form for aktivering adskiller sig også ved, at virksomhedspraktikanten 

ikke modtager andet end den ydelse, som vedkommende i forvejen får tildelt fra staten, og endvidere 

udspecificeres det, at personen ikke er ansat i virksomheden. 

I løntilskudsordningen er der tale om en statslig understøttet periode, hvor virksomheden kun er 

forpligtet til at have medarbejderen i den periode løntilskudsordningen forløber. 

Virksomhedspraktikken adskiller sig fra løntilskudsordningen ved, at formålet med praktikperioden 

kan fungere som en indkørselsperiode til et løntilskudsjob. Lovændringen havde til formål at forøge 

arbejdsudbuddet med 87.000 personer frem til 2010 (ibid.: 1). 

9.5. ÆNDRINGER AF FRADRAGSORDNINGEN 

I 2011 blev der ændret i fradragsordningen vedrørende faglige kontingenter, som en del af 

lovændringen kaldet ”Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk 

økonomi”. Det bliver indført, at der fra 2011 kommer et fradragsloft på 3.000 kroner på faglige 

kontingenter, hvilket vil medføre en besparelse på de offentlige finanser på 1,5 milliarder kroner årligt 

(Finansministeriet 2010: 12). Fradragsordningen vedrørende det faglige kontingent er flere gange 

blevet reguleret Allerede i finansloven fra 2015 bliver fradraget hævet til 6000 kroner. Begrundelsen 

herfor er beskrevet i finansloven: “Forhøjelsen af fradraget vil understøtte en høj organisationsgrad 

på arbejdsmarkedet. Det er en af grundstenene i den danske arbejdsmarkedsmodel og en vigtig 

forudsætning for et konstruktivt og effektivt samarbejde mellem lønmodtagere, arbejdsgivere og det 
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offentlige” (Finansministeriet 2014: 20). Dette giver en klar indikation om, at der er bevidsthed om, 

at fradragsordningen har markant betydning for den danske arbejdsmarkedsmodel. 

Hvis det enkelte fagforeningsmedlem anser fradraget på det faglige kontingent, som en fasttømret del 

af prisen, er reguleringer af fradraget konsekvent lig en prisforøgelse- eller nedsættelse. Herved er 

reguleringen fra 2011 og frem til 2015 en prisstigning af det faglige kontingent, hvor reguleringen i 

2015 kan forstås som en prisnedsættelse. Disse reguleringer vil kunne påvirke opbakningen til det 

faglige kollektive fællesskab, da det for den enkelte vil medføre en merudgift at forblive medlem, og 

desuden en øget udgift for nye medlemmer. 

10. TEORETISKE PERSPEKTIVER 

10.1. JOHN LOCKE OM SAMFUNDSKONTRAKTEN OG FRIHED 

Den engelske filosof Locke definerer overordnet set politisk magt som værende ”(…) retten til at give 

love med dødsstraf og følgelig med alle mindre straffe for at regulere og bevare ejendom og retten til 

at anvende samfundets magtmidler ved håndhævelsen af sådanne love og ved forsvaret af staten mod 

udefrakommende krænkelser, og alt dette blot for almenvellet” (Locke 1996: 30). Ud fra tekststykket 

fremtræder det, at samfundet i Lockes forstand, er bygget op omkring en samfundskontrakt. Via en 

afgivelse af personlig frihed, udbytter man den til personlig sikkerhed, som sikres gennem staten. 

Men hvordan så verden ud før denne indgået samfundskontrakt? 

Mennesket hos Locke befinder sig, før det politiske liv, i en tilstand af fuldstændig frihed i forhold til 

sine handlinger og ejendele, også kaldet naturtilstanden. Dette forudsætter, ifølge Locke, at 

mennesket dermed også befinder sig i en tilstand af fuldkommen lighed (ibid.: 31). Denne lighed 

fordrer dog samtidig en generel gensidig næstekærlighed til hinanden, da ting som er lige, 

nødvendigvis må være det samme værd. Locke opererer med et frihedsbegreb, omhandlende ultimativ 

frihed, eller frihed til, også kaldet negativ frihed, og han anser mennesker som værende umiddelbart 

lige, måske ikke i fysiske former, men i mulighedernes verden. 

Lockes naturtilstand bygger på naturens lov, som foreskriver ”(…) at ingen bør skade en anden på 

hans liv, helbred, frihed eller ejendele, eftersom alle er lige og uafhængige” (ibid.: 32). Desuden 

forudsætter naturens lov, at alle mennesker som lever efter denne, er berettiget til at håndhæve loven 

og straffe eventuelle forbrydere. Det er dog vigtigt at pointere i denne forbindelse, at enhver ikke har 

nogen uindskrænket magt over en anden (ibid.: 33). Kernen i naturtilstandens frihedsforståelse hos 

Locke drejer sig om at kunne forfølge sine potentialiteter, uden at blive forhindret af andre, men 

samtidig uden at gøre nogen skade. Dette udgør den personlige friheds umiddelbare råderum, som 

kan formindskes og forstørres afhængigt af udefrakommende eksternaliteter. 



50 

 

I forbindelse med en eventuel formindskelse af ens personlige friheds råderum, kan der opstå en 

situation, hvor man indtræder i en krigstilstand med et andet menneske, hvis én søger at få en anden 

i sin fuldkomne magt via tvang. Der opstår et modstandsforhold i dette, som Locke beskriver som 

værende et menneskets naturlige instinkt, hvilket udtrykkes ved fuld ret til selvopretholdelse (ibid.: 

39). Herigennem bliver det lovliggjort for individet at slå ihjel, for så vidt at vedkommende, som 

forsøger at tvinge sin magt over individet, optræder i en krigstilstand i forhold til individet. Hensigten 

med tvangen kan være, eller er, ukendt, men retten til individets egen selvopretholdelse står fast i 

denne forbindelse (ibid.: 40). Hertil pointerer Locke den klare forskel mellem naturtilstanden og 

krigstilstanden. Begge er tilstande uden noget fælles overhoved, dommer, stat eller lignende, men 

dog vidt forskellige i forhold til, at krigstilstanden bygger på fjendtlighed og direkte selvopretholdelse 

af sit eget liv, hvorimod naturtilstanden bygger på gensidighed og næstekærlighed. Krigstilstanden er 

ikke konstant og forsvinder så snart den forsøgte magtanvendelse, eller overtagelse, falder til jorden. 

Men netop muligheden for tilblivelse af krigstilstand, er den vigtigste grund til at mennesket vælger 

at forlade naturtilstanden og forsamle sig i samfund (ibid.: 42). 

Den naturlige frihed er at være fri for enhver højerestående magt på jorden og ikke være underlagt et 

andet menneskes vilje. Her er naturens lov den eneste rettesnor i forhold til livet. Den menneskelige 

frihed i samfundet er hverken at være underkastet nogen anden lovgivende magt, eller et andet 

herredømmes vilje, end den som man har afgivet samtykke til. Krigstilstanden kan altså først ophøre, 

når der er indgået en overenskomst eller pagt, ellers ender det i slaveri. Det beskriver Locke i følgende 

citat: 

Et menneske, der ikke har magt over sit eget liv, kan hverken ved overenskomst eller eget 

samtykke gøre sig til slave for nogen som helst og heller ikke give sig ind under en andens 

uindskrænkede, vilkårlige magt, der kan berøve ham livet efter forgodtbefindende. Ingen 

kan bortgive mere magt end han selv har; og den, der ikke kan tage sit eget liv, kan heller 

ikke give en anden magten over det (ibid.: 43).  

Det gør sig gældende ifølge Locke, at samfundspagten eller samfundstilstanden ikke er en 

nødvendighed for mennesket at indgå i. Det er dog for nogen attraktivt med et udbytte af frihed for 

sikkerhed, i form af skabelsen af et politisk legeme, eller samfund (ibid.: 95). Kraften til at agere 

samlet set som én, kommer af det afgivne samtykke tillagt flertallets vilje: ”flertallets vedtagelse 

anses for at være alles vedtagelse og bestemmer følgelig med myndighed for alle i kraft af naturens 

og fornuftens lov” (ibid.: 96). For så vidt at samfundspagten ikke anerkendes og overholdes af alle 

samtykkende individer, men kun i situationer hvor individet selv finder det passende, vil selve 

samfundspagten falde fra hinanden, da mennesket derved ikke vil have rykket sig fra naturtilstandens 

situation: ”For hvor flertallet ikke kan bestemme for alle, kan man ikke handle som ét legeme, og det 
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vil følgelig opløse sig igen med det samme” (ibid.: 98). Det frihedsbegreb, som bliver fremlagt i 

forbindelse med denne samfundspagt og samfundstilstand, bygger på en selvvalgt frivillighed, og 

denne er drivkraften for at den overhovedet kan lade sig gøre. 

I forlængelse af dette peger Locke desuden på en teoretisk afskaffelse af arveretten: ”Nok er enhver 

forpligtet til at opfylde de løfter og aftaler, han selv er gået ind på, men han kan ikke ved nogen som 

helst pagt binde sine børn eller efterkommere” (ibid.: 116). Dette har ifølge Locke, affødt mange 

misforståelser hos yngre generationer, da det gør sig gældende, at man frivilligt melder sig ind i 

samfundet, og ikke blot er født ind i det. Den samfundsmæssige forpligtelse som opstår i kraft af ens 

forældres valg af samfund, leder til en fralæggelse af ens eget ansvar, som naturligt frit menneske, og 

man ledes til at tænke ”(...) at man lige så naturligt er undersåt, som man er menneske” (ibid.: 117). 

Locke skelner mellem det stiltiende samtykke og det udtrykkelige samtykke. Ved afgivelse af 

stiltiende samtykke underlægger man sig og anerkender samfundets love og regler, men man har ikke 

bundet sig til staten i fast form. Det vil sige, at man som menneske altid vil være fri til at vende tilbage 

til naturtilstandens frihed eller tilslutte sig et andet samfund og styre. Derimod, hvis individet erklærer 

sig udtrykkeligt til et samfund, vil individet altid være forpligtet til at blive i samfundet, indtil det på 

anden vis skulle blive helt opløst eller ændret i sin grundlæggende struktur. 

10.2. ANDRÉ GORZ OM ARBERJDERBEVÆGELSE OG NYKAPITALISME 

10.2.1. SOCIALISMENS GRUNDLÆGGENDE UDFORDRING 

Vejen fra nutid til fremtid er afskåret. Man handler, som om problemernes løsning må 

afvente arbejderklassens magtovertagelse, og som om der i ventetiden ikke er andet at 

gøre end at pleje og vedligeholde utilfredsheden og den revolutionære glød (Gorz 1964:        

11). 

I værket ”Arbejderbevægelse og Nykapitalisme” beskriver og beskæftiger den østrigsk-franske 

filosof André Gorz sig med sin kritik af kapitalismen. Defineret ud fra egen hånd, undersøger han 

”(…) hvilke nye behov, den kapitalistiske udvikling skaber, (…) og i hvilken grad” disse behov ”(…) 

udgør et grundlag for en radikal kritik af kapitalismen” (ibid.: 10). Denne kritik af kapitalismen 

bunder i, hvad Gorz definerer som udviskningen af den permanente nød. Udgangspunktet er 

socialismen. Ikke som en veldefineret ideologisk retning, men som den bevidste vilje til at ændre 

samfundet. Gorz skriver, at denne vilje til at ændre samfundet, altså 

(…) revolten mod samfundet i de fremskredne kapitalistiske lande har tabt sin naturlige 

basis. Så længe nøden – dvs. manglen på det, som er nødvendigt for livets opretholdelse 
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– var størstedelen af befolkningens vilkår, gav den revolutionære omvæltning af 

samfundet sig af sig selv (ibid.: 9). 

Denne revolutionens selvsigende nødvendighed udgør for Gorz et fundamentalt problem for den 

socialistiske arbejderbevægelse. Opfattelsen stammer tilbage fra Marx og Engels’ ”Det 

Kommunistiske Manifest”, hvor det blev beskrevet hvordan en revolution i kraft af kapitalismen selv, 

var uundgåelig: ”Alt fast og solidt fordufter, alt helligt bliver klædt af, og menneskene bliver endelig 

tvunget til at se nøgternt på deres egen stilling i tilværelsen, på deres indbyrdes forhold” (Engels & 

Marx 2008: 18). Problemet for arbejderbevægelsen bliver i dette øjemed, at forandringsviljen 

stagnerer, hvis antagelsen bliver, at ”(…) den kan løse alle problemerne, når den først er kommet til 

magten” (Gorz 1964: 12). I Gorz’ termer, danner den socialistiske tro på revolutionen et særligt 

paradoks. Forudsætningen om, at kapitalismens interne stridigheder uundgåeligt skaber en revolution 

og irreversibel ændring af det nuværende system, kan virke kontraintuitivt i den reelle, nuværende 

kamp for at forbedre arbejderes vilkår: ”De frygter, at en mærkbar forbedring af arbejdernes vilkår 

eller partielle sejre under kapitalismen forstærker denne ved at gøre den udholdelig” (ibid.: 11). 

Gorz’ beskrivelser af socialismens udfordringer, tager sit udgangspunkt i det historiske 

modsigelsesforhold mellem arbejderen og arbejdsgiveren. Men netop historisk var dette forhold langt 

mere udtalt, end den tid, hvor Gorz beskriver det. Tidligere var arbejderen dømt til underernæring og 

tidlig fysisk udmattelse, hvilket resulterede i, at ”(…) det for proletariatet simpelt hen var umuligt at 

leve under kapitalismen, og omvendt, at selve hævdelsen af retten til at eksistere var en revolutionær 

negation af samfundet” (ibid.: 25). Revolutionens grundlag var en kamp for at overleve: denne ide 

kalder Gorz forarmelsesteorien. Men forarmelsesteorien handler ikke længere om overlevelse, men 

snarere om det langt mere subjektivt forståede mål om at leve bedre. Det er både kapitalismens 

stærkeste forsvar og socialismens største udfordring, at kapitalismen ifølge Gorz, kan ”(…) resorbere 

både nominelle lønstigninger og nedsættelse af arbejdstid, uden at profitter eller navnlig 

monopolernes magt bliver anfægtet, uden at arbejderklassen øger sin magt trods de faglige sejre” 

(ibid.: 28). Den nye forarmelsesteori betyder også, at lønkampen ifølge Gorz ikke længere er lige så 

påtrængende i det kapitalistiske samfund, som den ellers tidligere har været. Det er ikke længere en 

absolut nødvendighed at afskaffe udbytningen af værdien af produktionen, da ”(…) det kapitalistiske 

systems uudholdelighed for arbejderklassen er blevet relativ”, hvilket resulterer i, at ”(…) de 

umiddelbare økonomiske kampe, selv de hårdeste, ikke af sig selv åbner revolutionære perspektiver, 

men tværtimod lader sig forene med den platteste reformistiske  og trade-unionistiske ideologi” (ibid.: 

24-25). Med andre ord er socialismen og arbejderbevægelsen lukket omkring, og arbejder inden for 

en sat kapitalistisk ramme, i stedet for at fokusere på hvordan et markant anderledes system kunne 

skabes. 
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Gorz’ beskrivelser er dog ikke udelukkende deterministiske og uden fremtidssigte. Snarere mener 

han, at den kapitalistiske udvikling har skabt en ny form for uudholdelig tilstand for den enkelte 

arbejder. Som han beskriver, så er situationen på trods af, at 

(…) den kapitalistiske udvikling har gjort arbejderens levestandard relativt mere 

udholdelig i henseende til individuelt forbrug, så har den gjort arbejdernes forhold endnu 

mere uudholdelig i henseende til arbejds- og produktionsforhold, dvs. til 

fremmedgørelsen i dens videste betydning: ikke kun udbytning, men også undertrykkelse, 

umenneskeliggørelse (ibid.: 33). 

Det er netop denne form for uudholdelighed, og ikke den klassiske forarmelsesteori baseret på nød, 

som Gorz mener, at klassebevidstheden skal genskabes på. Denne type for uudholdelighed 

(…) indebærer en negation af arbejderen, ikke kun som forbruger og ”generisk 

menneske”, men som producent, som borger, som ”menneskeligt menneske”. Den 

opfordrer til forkastelse af det kapitalistiske system, ikke kun som udbytningssystem, men 

som autoritært system med grundlæggende antidemokratiske sociale relationer, som en 

civilisation med en forvrænget prioritering og som et sløsagtigt og destruktivt økonomisk 

system” (ibid.: 34). 

Problemet består i, at selvom den nye uudholdelighed undertrykker den enkelte arbejder på en ny 

måde, er den enkelte arbejderes situation lukket omkring ”at lade sig betale så dyrt som muligt, ikke 

fordi man vurderer lønnen (…) højere end alt det andet”, men fordi, at man ”(…) på den faglige 

aktions nuværende stade kan diskutere arbejdskraftens pris, med arbejdsgiveren, mens man ikke kan 

diskutere beherskelsen af arbejdets vilkår og rammer” (ibid.: 40). I forlængelse af denne problematik, 

står fagbevægelsen overfor et problem, når balancen, forholdet mellem arbejdere og arbejdsgivere 

kun omhandler elementer der har rod i økonomi. ”Det rene lønkrav accepterer profitøkonomiens 

fundamentale kriterium, at alting har sin pris, at pengene er det højeste gode, og at man kan gøre 

ligegyldigt hvad med mennesker, blot man betaler” (ibid.: 40-41). Det er derfor, at Gorz mener, at 

”hvis arbejderklassen skal bevare sit kald som ledende klasse, så er det først og fremmest om 

arbejdernes forhold på arbejdspladsen slaget skal stå” (ibid.: 41). 

10.2.2. DEN ØKONOMISKE RATIONALITET SOM PROBLEM OG VÆRKTØJ 

(…) the economization of labour had been the most profound achievement of economic 

reason. This is not simply a technical question of controlling labour costs but implicates 

the creation of new economic categories and, more crucial still, the creation of economic 

individuals (Power 1992: 481). 
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Gorz’ ideer, teorier, kritik og beskrivelser er alle kendetegnet af et narrativ om økonomisk rationalitet. 

Den britiske professor, Michael Power, skriver i artiklen ”After calculation? Reflection on critique of 

economic reason by André Gorz”, at “(…) Gorz’s task is not so much to show how economic 

knowledge is possible, although this is part of it, but to disclose its power to eclipse other forms of 

knowledge and other forms of social life” (Power 1992: 477). Man kan anskue dette perspektiv i 

relation til Gorz’ egne refleksioner i “Arbejderbevægelse og Nykapitalisme”. Når Gorz beskriver 

hvordan arbejderbevægelsen og socialismen har mistet dens naturlige basis, er det et udtryk for, 

hvordan arbejderbevægelsen gradvist eksisterer og bevæger sig inden for rammerne af en økonomisk 

rationalitet. Fagbevægelsen diskuterer altså med på et forsimplet narrativ om profitøkonomi og 

lønninger, hvilket ifølge Gorz istandsætter arbejdsgivere til at strukturere arbejdets egentlige indhold 

og form (Gorz 1964: 40). 

Gorz beskriver, hvordan ”(…) the role of calculation and monetarization which can be understood as 

the means by which economic knowledge is mobilized and is capable of intervening in areas from 

which it was previously absent or excluded” (Power 1992: 478). Gorz er meget fokuseret på dette 

skifte, hvorved fagbevægelsen ikke længere har den rene socialisme som mål, redskab eller fokus, 

men snarere arbejder inden for en nykapitalistisk og neoliberal ramme om arbejdsmarkedet: ”(…) 

economic rationality itself is formalized into calculation procedures and formulae inaccessible either 

to debate or to reflection. We are left with debates between experts, quibbling over technicalities of 

method not with the substance of the debate” (Gorz 1989: 122 i Power 1992: 479). 

Denne neoliberale økonomiske tankegang, denne økonomisering som Gorz i høj grad ligger til grund 

for mange af arbejderbevægelsens problemer, vil blive redegjort for i de følgende afsnit, hvor der 

særligt vil blive lagt vægt på Michel Foucaults ”Biopolitikkens Fødsel” og den amerikanske økonom 

Gary Beckers teori om human kapital. 

10.3. STATSLIG ADFÆRDSREGULERING 

10.3.1. DEN NEOLIBERALE GUVERNEMENTALITET OG BIOPOLITIK 

Den østrigsk-ungarske økonomiske historiker Karl Polanyi udgav første gang i 1944 hans hovedværk 

”The Great Transformation”, der udfoldede en længere kritik af den samfundsudvikling, som havde 

fundet sted i hans egen samtid, samt årtierne forinden. Hans kritik kan opsummeres i følgende citat, 

hvor Polanyi sætter direkte fokus på hvad han mener, vil blive samfundets endeligt: 

To allow the market mechanism to be sole director of the fate of human beings and their 

natural environment indeed, even of the amount and use of purchasing power, would 

result in the demolition of society (Polanyi 1957: 76). 
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Polanyi beskriver, at økonomien er blevet fasttømret som en fundamental del af samfundet, og det 

har resulteret i, at samfundet har underlagt sig de gældende økonomiske principper for adfærd. De 

sociale relationer er blevet indlejret i det økonomiske system, for på den måde at lade økonomien 

være den dominerende faktor for samfundet (ibid.: 60). At økonomien er blevet dominerende for 

samfundet, kommer endvidere af, at for at en markedsøkonomi kan fungere, forudsætter den et 

samfund, der eksisterer med udgangspunkt i et økonomisk rationale (ibid.: 74). Det betyder endvidere, 

at alt hvad der produceres, er tilgængeligt på markedet til en vis pris. I forlængelse af dette, bliver 

samfundet og dets bestanddele kommodificeret. Der er tale om en transformation af samfundet mod 

et markedssamfund. 

Denne udvikling beskrev Foucault nærmere i hans forelæsningsrække fra 1978-1979 på Collège de 

France, hvor han går i dybden med den måde hvorpå regeringspraksissen har udviklet sig fra 15-

1600-tallet og frem. Regeringspraksissen er et udtryk for den måde hvorpå en regering, eller en 

sammenslutning af beslutningstagere, regerer et samfund, eller som Foucault beskriver det: ”den er 

et udtryk for udøvelsen af den politiske suverænitet” (Foucault 2009: 15). Foucault beskriver hvordan 

regeringspraksissen gradvist præges af den politiske økonomis rationale, forstået som ”en art 

overordnet refleksion over organiseringen, fordelingen og begrænsningen af magtinstanserne i et 

samfund” (ibid.: 29). Foucault beskriver dét, som den politiske økonomi tilføjer til 

regeringspraksissen: 

Det, som via den økonomiske politik nu kommer til at indgå i regeringskunsten, er for det 

første den mulige selvbegrænsning, det forhold, at regeringsaktionen kan begrænse sig 

selv i henhold til beskaffenheden af det, som den gør, og af det, som er genstanden for 

dens handling. Den mulige selvbegrænsning og sandhedsspørgsmålet, det er de to ting, 

der indføres i regeringsfornuften takket være den politiske økonomi (ibid.: 33). 

Foucault tilføjer, at det ikke er den politiske økonomis gøremål at afgøre hvorvidt regeringspraksissen 

er legitim eller ej, den analyserer de konsekvenser, som regeringspraksissens beslutninger kaster af 

sig, og om hvorvidt disse er positive eller negative i forhold til samfundet (ibid.: 31). Det er netop i 

kraft af dette, at den utilitaristiske filosofis grundlæggende spørgsmål kan blive knytte direkte an til 

guvernementalitetens handlinger, nærværende en handlings succes eller fiasko (ibid.: 32). Dette 

sandhedsspørgsmål, som den politiske økonomi tilføjer til selve regeringspraksissen, tager 

udgangspunkt i hvordan og hvorledes det er muligt at anskue sine handlinger ud fra en matrice om, 

hvorvidt den forestående handling er en succes eller en fiasko. Dette stammer, ifølge Foucault, fra 

selve markedet som tilvejebragte en rolle som jurisdiktionens sted i 1500-1600-tallet. På daværende 

tidspunkt fungerede markedet som et ”fordelingsretfærdighedens hjemsted” (ibid.: 46) i forhold til 

prisen på en bestemt vare. Markedet adlød nogle naturlige mekanismer i forhold til hvad der blev 
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anskuet, som værende den rette pris, eller rettere, den naturlige pris. Det er denne naturlige sandhed 

i forhold til prisen, som man i selve regeringspraksissen bed mærke i, da den netop udgør en 

sandhedens målestok. Foucault påpeger: 

Med andre ord er det så afgjort den naturlige markedsmekanisme og dannelsen af en 

naturlig pris, der vil gøre det muligt at falsificere og verificere regeringspraksissen. I det 

omfang markedet i kraft af udvekslingen er i stand til at forbinde produktionen, behovet, 

udbuddet, efterspørgslen, værdien, prisen og så videre, udgør det i denne forstand et 

veridiktionens sted, jeg mener: et sted for verificeringen-falsificeringen af 

regeringspraksissen (ibid.: 48). 

Markedet er altså blevet omdrejningspunktet og sandhedsudsigende for regeringspraksissen. Dette 

gør endvidere markedet til et af de mest grundlæggende, hvis ikke det mest grundlæggende, fænomen 

i regeringspraksissens historiske udvikling (ibid.: 50). Markedet bliver den overordnede 

styringsmekanisme, som regeringspraksissen kommer til at forholde sig til, i kraft af, at markedet 

bliver et økonomisk reguleringsprincip (ibid.: 274). Dette er hvad Polanyi sætter fokus på i hans 

indledende kritik af hvordan økonomien, underforstået den økonomiske rationalitet, som gør sig 

gældende på markedet, er blevet dominerende for samfundet. 

Det foreligger altså denne form for regeringspraksis, eller guvernementalitet, at tage form af at skulle 

skabe en rammesætning for samfundet, der i allerhøjeste grad, muliggøre at markedsmekanismerne 

kan få frit spil (ibid.: 274). Dette lægger Foucault vægt på, skaber den omformning af samfundet, som 

har været yderst præsent i moderne tider, nemlig virksomhedsgørelsen af samfundet, hvor den 

økonomiske rationalitet bliver ”(…) til en model for de sociale forhold, en model for selve 

eksistensen, individets eget forhold til sig selv, til tiden, til omgivelserne, til fremtiden, gruppen, 

familien” (ibid.: 276). Der skabes altså et virksomhedssamfund, hvor den førte politik bliver et udtryk 

for en økonomisering af hele det sociale felt. Sociale organisationer, som eksempelvis familien, står 

på linje med en produktionsvirksomhed. Foucault fremlægger dette med forankringspunkter i 

henholdsvis den tyske og den amerikanske form for neoliberalisme, men fælles for begge former for 

neoliberalisme, forholder det sig således, at den økonomiske analyse skal fungere som ”(…) et 

forståelsesprincip, som et afkodningsprincip for de sociale former og individuelle adfærdsformer” 

(ibid.: 277). Denne udvidelse af den økonomiske analyse, herunder en økonomisering af det ikke-

økonomiske, beskrives nærmere i næste teoriafsnit. Men, selve denne form for regeringspraksis, 

bliver altså på denne baggrund en neoliberal guvernementalitet. Begrebet human kapital, som også 

udfoldes senere, udgør et vigtigt omdrejningspunkt i den neoliberale guvernementalitet i kraft af dens 

politik, som værende indgribende i mere end blot rammesætningen for livet, men i lige så høj grad 

griber direkte ind i selve livsførelsen. Denne form for politik kalder Foucault for vitalpolitik (ibid.: 
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276), eller biopolitik. Grundlaget for den neoliberale guvernementalitet i forhold til anvendelsen af 

biopolitikken som styringsværktøj er at kunne regere og styre via en selvregulering af individet 

gennem skjulte forventninger, hvormed individet begynder at agere rationelt og optimalt i forhold til 

guvernementalitetens eget formål (ibid.). 

10.3.2. HUMAN KAPITAL OG HOMO ECONOMICUS 

Hvad er kapital? Det var blandt andet et af de spørgsmål, som den amerikanske økonom Gary Becker 

gjorde sig i forbindelse med udgivelsen af hans værk ”Human Capital – A Theoretical and Empirical 

Analysis, with Special Reference to Education”. Kapitalbegrebet råder umiddelbart blot over en 

primært monetær økonomisk forståelsesramme. Det er denne økonomiforståelse, han vil udvide til et 

bredere menneskeligt perspektiv og det han i stedet kalder human kapital. Dette begreb dækker over 

en økonomisering af vores menneskelige aspekter, såsom vores sociale og kulturelle kapaciteter. Det 

underliggende økonomiske ordforråd, som knytter sig til kapitalbegrebet, går igen, men vender sig 

mod det humane eller menneskelige aspekt. Becker eksemplificerer dette med en analyse af 

uddannelse. Uddannelse skal forstås som en investering i sin egen kapital, som den værdi man har 

som individ, i form af sine evner og viden (Becker 1993: 16). Via dygtiggørelse og udvikling af sine 

kundskaber, øger man sin arbejdsværdi, da outputtet af individets produktion vil være af højere 

kvalitet. Becker påpeger, at uddannelse og træning er de klart vigtigste faktorer i forhold til 

udviklingen af sin human kapital, da “the systematic application of scientific knowledge to production 

of goods has greatly increased the value of education, technical schooling, and on-the-job training, as 

the growth of knowledge has become embodied in people” (ibid.: 24). Den måde samfundet har 

udviklet sig på, i kraft af de industrielle revolutioner, har påvirket arbejdsmarkedet, og har gjort, at 

det er blevet essentielt at skulle investere i sin human kapital. Human kapital er altså et udtryk for en 

investering i en ikke-monetær størrelse: ens egen kapacitet. Beckers udvidelse af kapitalbegrebet 

bliver en økonomisering af ikke-økonomiske genstande, eller i Beckers termer: ”an economic 

approach to human behaviour” (Becker 1978: 1). Dette ligger i forlængelse af Beckers ide om at 

bruge økonomien, som analyseredskab i forhold til det sociale felt, hvilket betegnes som the economic 

approach (Becker 1996: 139). 

Beckers pointe i forhold til arbejde og klassisk økonomisk teori er: ”(…) you cannot separate a person 

from his or her knowledge, skills, health, or values the way it is possible to move financial and 

physical assets while the owner stays put” (Becker 1993: 16). Foucault tilføjer følgende: ”(…) Marx 

viser, at kapitalismens økonomiske mekanik, kapitalens logik kun forholder sig til kraften og tiden i 

arbejdet. Den gør det til et handelsprodukt og forholder sig kun til den frembragte værdis effekter” 

(Foucault 2009: 254). De menneskelige kvaliteter er blevet fjernet fra fænomenet ’arbejde’. Marx 
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peger på, at det udelukkende er kapitalismens skyld. De neoliberale økonomer modargumenterer ved 

følgende: ”Denne abstraktion af arbejdet (…) skyldes ikke den virkelige kapitalisme, men den 

økonomiske teori, der er blevet lavet om den kapitalistiske produktion. Abstraktionen kommer ikke 

fra den reelle mekanisme i de økonomiske processer, men fra den måde, hvorpå man har tænkt den i 

den klassiske økonomi” (ibid.). Formålet men den neoliberale økonomiske tænkning er, at genindføre 

’arbejdet’ i den økonomiske analysekalkule, som også indbefatter Beckers begreb om human kapital. 

Heri lægger kimen til den neoliberale kritik af den klassiske økonomiske tænkning, at den ikke 

indbefatter ’arbejdet’ som helhed i sine analyser, men blot reducerer det til en tidsvariabel. Den 

økonomiske videnskab i den neoliberale anskuelse af økonomi, bliver altså ikke kun at forstå 

sammenhængen mellem objekter og processer. I langt højere grad bliver dens opgave at være 

katalysatoren for en analyse af den menneskelige adfærds iboende rationalitet. Foucault beskriver det 

således: ”Økonomien er altså ikke længere analysen af processerne, men analysen af en aktivitet. Den 

er ikke længere analysen af processens historiske logik, den er analysen af den iboende rationalitet, 

den strategiske programmering af individernes aktivitet” (ibid.: 256). 

Ved at anvende den økonomiske analysekalkule på vores adfærd, vil man i langt højere grad blive i 

stand til at forstå, hvorfor mennesket agerer som det gør. Dette tager dog udgangspunkt i at mennesket 

agerer ud fra et ideal om altid at være fuldt ud rationel, og at det valg vi står over for, kan blive opvejet 

i forhold til fordelagtigheden af hvert udfald (Becker 1978: 8-10). Denne antagelse om mennesket og 

dets handlingsmønstre opstår i forlængelse og i forbindelse med karakteren homo economicus, som 

både Foucault og Becker beskriver i deres værker. Det er samtidig også denne ide om mennesket, 

som går igen i forhold til begrebet human kapital. At man som individ, vil stræbe efter at 

nyttemaksimere sin egen velfærd på baggrund af de valg, som man tager (Becker 1996: 139). Den 

klassiske betegnelse af homo economicus beskriver Foucault som værende ”(…) udvekslingernes 

mand, det er en part, det er en af de to parter i udvekslingsprocessen” (Foucault 2009: 258). I den 

neoliberale teoretiske kontekst, fremtræder homo economicus, som værende noget mere end blot en 

udvekslingens mand. Her bliver homo economicus ”(…) en iværksætter og sin egen iværksætter” 

(ibid.: 259). Omdrejningspunktet for den neoliberale forståelse af homo economicus er, at denne 

karakter ikke er en passiv karakter, men en producent af sin egen tilfredsstillelse, med sin egen kapital 

og er sin egen indtægtskilde. Det er en genintroduktion af den klassisk liberale cost-benefit-analyse, 

men taget ned på individ niveau, hvor al individuel virksomhed sættes ind i spørgsmålet om, hvorvidt 

det er gavnende for ens egen nytte eller ej. Foucault påpeger, at neoliberalismen udelukkende 

forholder sig til individet som værende homo economicus, men at dette ikke betyder, at individet som 

helhed er et økonomisk individ (Foucault 2009: 287). Underforstået mener Foucault, at 

neoliberalismen vedkender, at homo economicus modellen ikke er en fyldestgørende beskrivelse af 
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individet. Det er mere komplekst end som så, men i behandlingen af individet som værende homo 

economicus, bliver det muligt at regere det. Han tilføjer, at ”homo economicus er berøringsfladen 

mellem regeringen og individet” (ibid.). Modellen om homo economicus udgør altså det forhold, som 

regeringspraksissen udfolder sit ledelsesrationale på. 

10.4. PAUL PIERSON OM STIAFHÆNGIGHED OG FEEDBACK-EFFEKTER 

Den amerikanske politolog Paul Pierson udgav i 2000 sin artikel ”Increasing Returns, Path 

Dependence, and the Study of Politics”. I artiklen beskriver han to nøglebegreber, som han mener er 

af højeste vigtighed i forhold til at kunne forstå, analysere og arbejde med politiske og sociale 

udviklinger og processer: path dependence (stiafhængighed) og increasing returns (feedback-

effekter). Der er overordnet to grunde til at fokusere på processer, der kan karakteriseres som 

feedback-effekter: “first, such processes characterize many important parts of the social world. 

Second, social scientists are developing theory that makes the investigation of the causes and 

consequences of increasing returns a particularly promising area of inquiry” (ibid.: 253). 

En simplificeret definition af begrebet stiafhængighed bliver beskrevet af William Sewell, som denne 

kausalitet: ”(…) that what happened at an earlier point in time will affect the possible outcomes of a 

sequence of events occurring at a later point in time” (Sewell 1996 i Pierson 2000: 252). I forlængelse 

af denne definition tilføjer Pierson, at stiafhængighed kan forstås som det faktum, at historien har 

betydning for hvordan ændringer opfattes i nutiden. Eksempelvis vil signifikansen af en nutidig 

organiseringsgrad på 40% i høj grad afhænge af, om organiseringsgraden tidligere var 100% eller 

10%. Det som Pierson understreger med dette eksempel er, at “(…) we cannot understand the 

significance of a particular social variable without understanding "how it got there" – the path it took” 

(ibid.). Måden hvorpå sociale variable har betydning, eller bevæger sig, beskriver Pierson med 

begrebet om feedback-effekter. Grundlæggende defineres dette begreb således: 

In an increasing returns process, the probability of further steps along the same path 

increases with each move down that path. This is because the relative benefits of the 

current activity compared with other possible options increase over time. To put it a 

different way, the costs of exit – of switching to some previously plausible alternative 

rise. Increasing returns processes can also be described as self-reinforcing or positive 

feedback processes (ibid.). 

Feedback-effekter forklarer Pierson gennem følgende matematiske eksempel. En krukke indeholder 

henholdsvis én rød og én sort bold. Boldene er ikke synlige, og man tager således boldene ubevidst 

om hvilken farve de har. I eksemplet skal man, hvis man trækker den røde bold op ad krukken, lægge 

den røde bold ned igen, dog denne gang med yderligere én rød bold. Dermed er fordelingen nu 33,3% 
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sort og 66,6% rød. Denne proces gentages. Pointen er, at de tidlige, fuldstændig vilkårlige valg har 

en markant indvirkning på hvordan slutfordelingen af boldene i krukken, kommer til at være. Med 

Piersons ord fungerer dette som et eksempel på ”each step along a particular path produces 

consequences which make that path more attractive for the next round. As such effects begin to 

accumulate, they generate a powerful virtuous (or vicious) cycle of self-reinforcing activity” (ibid.). 

Krukke-eksemplet fungerer yderligere som en karakteristik de fire grundlæggende træk, der 

kendetegner begrebet feedback-effekter: uforudsigelighed, infleksibilitet, fejls betydning og potentiel 

stiineffektivitet. Uforudsigeligheden dækker over, at mange tidlige og delvist vilkårlige valg har store 

betydninger for slutresultatet. Infleksibiliteten betyder, at jo længere man bevæger sig ned ad en 

proces, des sværere bliver det at skifte spor. Derfor har tidlige valg store betydninger for slutresultatet, 

og slutresultatet af en proces kan allerede være defineret meget tidligt i handlingsforløbet. Fejls 

betydning kan forstås i relation til, hvad man i videnskabelige sammenhænge ville kalde for støj, altså 

resultater der ikke er relevante for undersøgelsen eller processen, da der er gået noget galt i forsøget. 

Problemet er, at med feedback-effekter, kan disse fejl ikke ignoreres, da de kommer til at have 

betydning for fremtidige valg. Selv små valg, fejl eller beslutninger har betydning for slutresultatet. 

Slutteligt er stiineffektivitet, defineret ved, at resultatet af en beslutningskæde ikke nødvendigvis har 

den højeste nytte som andre alternativer ville have haft (ibid.). 

10.4.1. DEN ØKONOMISKE FORSTÅELSE AF BEGREBERNE 

Klassisk økonomisk teori har søgt efter, og været funderet på ideen om en generel ligevægt. At 

udbuddet til hver en tid matcher efterspørgslen på en given vare (Etwil & Kolstrup 2009: 125). 

Incitamentet for teoretisk og praktisk at søge denne ligevægt giver umiddelbart logisk mening, da det 

forudsætter en verden, der er kendetegnet ved at være forudsigelig og effektiv (Pierson 2000: 253). 

Men denne tradition inden for økonomi er, som Pierson beskriver, i løbet af 1990’erne blevet udvidet. 

Økonomer begyndte i højere grad at fokusere på henholdsvis feedback-effekter og stiafhængighed 

som essentielle begreber. Argumenter der bygger på ideen om stiafhængighed og feedback-effekter 

ses først og fremmest i analysen af fremkomsten af ny teknologi: “with increasing returns, actors have 

strong incentives to focus on a single alternative and to continue down a specific path once initial 

steps are taken in that direction. Once an initial advantage is gained, positive feedback effects may 

lock in this technology, and competitors are excluded” (ibid.: 254). Forskellige teknologiske 

gennembrud som eksempelvis opfindelsen af QWERTY-keyboardet tilskriver Pierson denne form 

for stiafhængighed. Der er tale om en proces, hvor udviklingen af en bestemt teknologi bliver så 

skelsættende, at den bliver fundamental for fremtidige udviklinger inden for samme felt. 
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Det er dog vigtigt at pointere, at argumentet for vigtigheden af stiafhængighed og feedback-effekter 

i relation til teknologiske udviklinger, ikke fungerer som et lukket system, altså udelukkende i kraft 

af teknologien, men i en interaktion med en given social kontekst. Det er en af grundende til, at 

Pierson argumenterer for, at begreberne ikke kun kan udnyttes i økonomisk teori og analyse, men 

også på politisk plan. 

10.4.2. OVERGANGEN FRA ØKONOMI TIL POLITIK 

Pierson identificerer fire aspekter ved politik, der understreger nødvendigheden af begreberne 

stiafhængighed og feedback-effekter. Disse fire aspekter er: ”(…) the central role of collective action; 

(…) the high density of institutions; (…) the possibilities for using political authority to enhance 

asymmetries of power; and (…) its intrinsic complexity and opacity” (ibid.: 257). 

For at understrege vigtigheden af kollektiv handling i den politiske sfære, sammenligner Pierson det 

teoretisk funderede begreb om markedet med det ”politiske marked”. Han nævner, at det politiske 

marked er langt mindre fleksibelt end den økonomiske beskrivelse af markedet: ”In politics, the 

consequences of my actions are highly dependent upon the actions of others. What I get depends not 

just on what I do, but (mostly) on what others do” (ibid.: 258). Det øgede behov for koordinering af 

interesser samt at skabe gunstige betingelser for kollektiv handling er et fundamentalt problem i 

politik. Eksempelvis vil det at starte et politisk parti, indgå i en koalition eller investere i et specifikt 

projekt, været baseret på en antagelse om, at andre individer har tænkt sig at gøre det samme. 

Eksemplet understreger den udfordring der er i dels at koordinere fælles interesser og handling, men 

samtidig de følgende feedback-effekter, der cementerer en udvikling af et bestemt handlingsmønster. 

Den anden årsag til, at stiafhængighed og feedback-effekter er relevante analyseredskaber i 

undersøgelsen af politiske processer, er institutionel densitet. Som Pierson formulerer, involverer 

politik en kamp om autoriteten til at nedsætte, håndhæve og ændre de regler og love, der styrer social 

interaktion i specifikke arenaer (ibid.: 259). Sammenlignet med det økonomiske marked er politik i 

højere grad kendetegnet ved etableringen af autoritet fremfor udveksling. Det betyder, at politik har 

en enorm indvirkning på befolkningens måde at agere på: ”policies, grounded in law and backed by 

the coercive power of the state, signal to actors what has to be done and what cannot be done, and 

they establish many of the rewards and penalties associated with particular activities” (ibid.). Denne 

beskrivelse af politik sættes i relation til institutioners evne til at reproducere en bestemt handlemåde 

samtidig med, at nye eksistensformer og handlemønstre bliver sværere at istandsætte: ”these activities 

increase the attractiveness of existing institutional arrangements relative to hypothetical alternatives” 

(ibid.). 
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Den tredje årsag som Pierson nævner, omhandler politisk autoritet, og hvad han benævner som magt 

asymmetrier. Grundlæggende gør stiafhængighed sig her gældende ved, over tid, at kunne skabe 

feedback-effekter í forhold til magtstrukturer. Det betyder, at når institutioner, politiske aktører eller 

agenter med en særlig magtposition er i stand til at nedsætte regler, strukturerer og love for andre, 

bliver denne form for magtudøvelse tit selvforstærkende for netop aktøren, der har muligheden for at 

sætte eller influere spillereglerne. Pierson beskriver, at ”when certain actors are in a position to 

impose rules on others, the employment of power may be self-reinforcing Actors may use political 

authority to generate changes in the rules of the game (…) designed to enhance their power” (ibid.) 

Om end Pierson ikke yderligere eksemplificerer denne pointe, bygger argumentet på antagelsen om, 

at de aktører der kan, ofte vil udnytte muligheden for at styrke deres egen position. 

Pierson argumenterer for, at politik som undersøgelsesdomæne er langt mere kompliceret at 

analysere, da der mangler en relativ målestok som en vares pris til at måle effekter og udsving: ”(…) 

it is still more difficult to determine which elements in these highly complex systems are responsible 

and what adjustments would lead to better results” (ibid.: 260). Men den politiske kompleksitet, 

Piersons fjerde årsag, kan bedre forstås ved implementeringen af stiafhængighed og feedback-

effekter. Piersons pointe er, at når både individer, grupper og organisationer lærer at forstå politik på 

en bestemt måde, så reproduceres der en ideologi og forståelse af et socialt felt: ”Once established, 

basic outlooks on politics, ranging from ideologies to understandings of particular aspects of 

governments or orientations toward political groups or parties, are generally tenacious. They are path 

dependent” (ibid.). 

10.4.3. BEGREBSUDNYTTELSE I ANALYSEN AF POLITISKE PROCESSER 

Kollektiv handling, institutionelle forandringer og densitet, politisk autoritet og politisk forståelse og 

kompleksitet er ifølge Pierson de fire største kendetegn ved et politisk miljø. Samtidig fungerer disse 

kendetegn som grundlaget for, at et valg eller en handling i en bestemt retning over tid skaber 

selvforstærkende effekter: ”The political world is unusually prone to increasing returns. Both the 

prevalence and intensity of increasing returns processes suggest that path dependence arguments offer 

important insights for understanding political dynamics” (ibid.: 262). I selve analysen af politiske 

processer, i perspektivet af stiafhængighed og feedback-effekter, er det, udover de fire førnævnte 

kendetegn, vigtigt at reflekterer over stiafhængighedsteoriens grundlæggende træk: uforudsigelighed, 

infleksibilitet, fejls betydning og potentiel stiineffektivitet. 

Det påkræver, at man i analysen af politiske udviklinger, fokuserer på knudepunkter eller kritiske 

momenter i et handlingsforløb og de stier, der her bliver dannet. Man kunne foranlediges til at tro, at 

begrebet i princippet lægger sig for tæt op ad en analyse af historien. Altså, en kausalitetsforståelse 
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hvor man som forsker, i en teoretisk uendelighed, altid søger længere tilbage i historien for at skitsere 

årsagerne til et handlingsforløb. Det er et af de største kritikpunkter af Piersons teori. Pierson mener, 

at kritkken er ubegrundet, da “knowledge of the dynamics of increasing returns processes can greatly 

sharpen our understanding of why particular junctures (and which aspects of them) are critical and 

why timing often counts for so much in politics” (ibid.:265). Det er ikke udelukkende en historisk 

gennemgang, som teorien om stiafhængighed ansporer, men snarere et særligt redskab til at forstå 

den særegne dynamik mellem længevarende stabilitet og pludselige udbrud af forandringer. ”Path 

dependence is a way to narrow conceptually the choice set and link decision making through time. It 

is not a story of inevitability in which the past neatly predicts the future” (North 1990: 98-99 i Pierson 

2000: 265).  Denne forståelse af brugen af stiafhængighed udruster forskeren med en større grad af 

råderum. Ikke i kortlægningen af de videnskabeligt objektive forhold der ligger til grund for et 

nuværende system, men i højere grad en analyse og et perspektiv på særlige omstændigheder, der 

skaber en særlig udvikling indenfor et socialt- og politisk miljø. 

Piersons teori om stiafhængighed og feedback-effekter konkluderer afhandlingens gennemgang af de 

udvalgte teoretiske perspektiver. De forestående afsnit er afhandlingens analytiske del, hvor det 

empiriske grundlag, de to cases og de teoretiske perspektiver anvendes. 

11. ANALYSE DEL 1 

Dette analyseafsnit er centraliseret omkring underpunkterne i første case; ”Gennemgang af 

arbejdsmarkedsmodellens udfordringer”. Opbygningen af analysen er dog bagudrettet til 

sammenligning med opbygningen af casens afsnit. Derfor indledes analysen med et teoretisk- og 

filosofisk blik på markedsliggørelsen af fagbevægelsen, hvorefter freerider-problematikken, de 

prekære ansættelsesformer og presset fra EU følger. Rammen for analysen er det overordnede fald i 

organiseringsgraden, der blev belyst i første del af casen. Dermed forholder dette analyseafsnit sig til 

afhandlingens første underspørgsmål: Hvilken påvirkning har de empirisk fundne udfordringer for 

faldet i organiseringsgraden og dermed fagbevægelsens svækkede position? 

11.1. FAGBEVÆGELSEN PÅ MARKEDSVILKÅR 

Som citatet fra Carsten Strøbye Jensen i første case indikerer, er fagforeningerne ”(…) midt i en 

proces omkring at redefinere sig selv i forhold til udgangspunktet, hvor man ikke fremstår som en 

samlet kraft, men som en slags virksomhedsaktører, der skal sikre deres medlemmers snævre 

interesser” (Jensen i Davidsen 2019: 1). Anden case klargjorde, at lovændringen omkring 

foreningsfriheden fra 2006 var en af de centrale knudepunkter, der muliggjorde denne 

markedsliggørelse; om ikke andet introducerede et element af konkurrence i fagbevægelsens 
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væremåde og eksistensberettigelse. Datasættet fra første case er i denne kontekst også indikativ for, 

at der er sket en markant ændring for den overenskomstbærende fagbevægelse; fra 2007 til 2010 

mister FH i gennemsnit 29.766 medlemmer årligt. Hvis man arbejder ud fra antagelsen om, at 

lovændringen inciterer og skaber en markedsliggørelse hvor fagbevægelsen, i Høgedahls termer, 

mister sit monopol og dermed må konkurrere på markedsvilkår som en virksomhed, må 

konceptualiseringen og forståelsen af fagbevægelsens udfordringer blive mere økonomisk orienteret. 

11.1.1. FAGFORENINGEN SOM VIRKSOMHED: HOMO ECONOMICUS 

Anskuet som en virksomhed kan fagbevægelsen tillægges en højere grad af økonomisk rationalitet, 

da den ikke længere kan forvente at bibeholde medlemmer baseret på en monopoltilstand, eller mere 

konkret i denne kontekst: eksklusivaftaler. Ændringen er grundlag for, som både Strøbye Jensen og 

Høgedahl argumenterer for, en ny situation hvor fagbevægelsen må agere som virksomheder. 

Ændringen kan dermed også begrebsliggøres som en virksomhedsgørelse, der i Foucaults termer var 

kendetegnene ved, at den økonomiske rationalitet fungerer som en ”(…) model for de sociale forhold, 

en model for selve eksistensen, individets eget forhold til sig selv, til tiden, til omgivelserne, til 

fremtiden, gruppen, familien” (Foucault 2009: 276). Virksomhedsgørelsen af fagbevægelsen 

medfører en aktivering af den økonomiske rationalitet; både som styringsredskab for denne, dens 

bevægelser og handlemåder, men samtidig også i analysen af selve fagbevægelsen. Foucaults egen 

analyse af neoliberalismen beskrev hvordan den økonomiske rationalitet, i kraft af at økonomisere 

hele det sociale felt, må forstås ved brug af den økonomiske analyse som ”(…) et forståelsesprincip, 

som et afkodningsprincip for de sociale former og individuelle adfærdsformer” (ibid.: 277). Hvis 

fagbevægelsen i kraft af den omtalte markedsliggørelse kan antages at agere på samme vilkår som 

virksomheder, er selve fagbevægelsens aktiviteter under forandring. Dermed legitimeres den 

økonomiske analyse som redskab og perspektiv på fagbevægelsens nye situation; særligt med henblik 

på følgende citat fra Foucault: ”Økonomien er altså ikke længere analysen af processerne, men 

analysen af en aktivitet. Den er ikke længere analysen af processens historiske logik, den er analysen 

af den iboende rationalitet, den strategiske programmering af individernes aktivitet” (ibid.: 256). 

Den økonomiske analyse som Foucault fremlægger i forlængelse af den neoliberale 

guvernementalitet, er langt hen ad vejen en adfærdsanalyse, der kan bruges til at forstå handlinger ud 

fra antagelsen om, at individet eller aktøren er fuldt ud rationel. Her er Foucault og Beckers 

begrebsudnyttelse af homo economicus, som aktøren der med sin egen kapital bliver sin egen 

producent, fundamental. At fagbevægelsen via markedsliggørelsen af deres aktivitet og tilstand i 

højere grad må eksistere på konkurrencevilkår, fordrer en grad af økonomisk rationalitet og strategi, 

der ikke på samme måde var til stede førhen. I alle henseender er der tale om en radikal ændring af 
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fagbevægelsens rammevilkår, en ændring, der uundgåeligt aspirerer til en adfærdsforandring som 

svar på den nye situation. 

Et af de fundamentale grundvilkår for den danske arbejdsmarkedsmodel, er en høj grad af 

repræsentativitet blandt lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer. Ændringen af eksistensvilkåret 

for fagbevægelsen, denne markeds- eller virksomhedsgørelse af det faglige kollektiv, skaber 

uundgåeligt et incitament for at inkorporere en økonomisk rationalitet i sin væremåde. I kraft af at 

fagbevægelsens, eller sågar de enkelte fagforeningers, medlemstal ikke længere er lovbestemt 

”sikret”, må man overveje hvordan dette bibeholdes. Situationen er ikke ulig Beckers grundlæggende 

ide om en økonomisering af ikke-økonomiske genstande. At fagbevægelsen må overveje hvordan de 

bedst promoverer sig selv, bibeholder medlemmer, anskaffer nye medlemmer og i det hele taget 

brander og positionerer sig selv, er principielt set overvejelser med et økonomisk grundelement af: 

”hvad kan bedst betale sig”. Cost-benefit-analysen, som et nyt grundvilkår for fagbevægelsen er 

symptomatisk for en økonomisk rationalitet, der for Foucault og Becker var en essentiel del af det 

rationelle menneske homo economicus. I denne forståelsesramme er der dog ikke tale om et 

individbaseret homo economicus. Snarere betyder ændringerne for fagbevægelsen, at den i langt 

højere grad rationelt må overveje sine handlinger. En ændring i retningen af fagbevægelsen ageren 

som homo economicus. 

11.1.2. UDNYTTELSEN AF ØKONOMISKE VÆRKTØJER 

Koblingen mellem fagbevægelsen på markedsvilkår og homo economicus skal ikke antages som 

bindende eller konkluderende, men snarere som en forståelse og udvidelse af fagbevægelsens 

interessefelt. Foucault understregede vigtigheden af at det sande homo economicus, forstået i et 

neoliberalt perspektiv, er en teoretisk genstand, der dermed ikke direkte beskriver mennesket til fulde. 

På samme måde er forståelsen og sammenligningen af fagbevægelsen med homo economicus ikke 

en teoretisk virkelighed, men et perspektiv der muliggør en undersøgelse af fagbevægelsen på andre 

vilkår, end den historisk har været funderet på. Fagbevægelsen er ikke gennem en lovændring blevet 

en udelukkende økonomisk agent, men det som vi her betegner som markedsliggørelsen af 

fagbevægelsen, er et udtryk for et udvidet interessefelt. 

Med et udvidet interessefelt, hvor økonomiske overvejelser i højere grad bliver prævalente, ændrer 

forståelsen af fagbevægelsens udfordringer sig. Med fokus på lovændringen om foreningsfrihed 

kunne man definere selve fagbevægelsen som en aktør, med en højere grad af økonomisk rationel 

adfærd, et homo economicus. Men samtidig inciterer foreningsfriheden en sammenlignelig ændring 

for det enkelte fagforeningsmedlem. Overordnet kan virksomhedsgørelsen siges at kreere en tosidig 

udfordring. I det store perspektiv handler udfordringen om, at fagbevægelsen søger at bibeholde 
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repræsentativiteten som en af den danske arbejdsmarkedsmodels parter. Det er en central pointe, der 

ofte bliver fremhævet af interviewpersonerne i denne afhandlings empiriske grundlag. Eksempelvis 

argumenterer Kia Philip Dollerschell for, at de bedste resultater kommer af, at parterne kommer til 

enighed uden lovmæssig indblanding, hvilket ”(…) forudsætter at vi har en høj organiseringsgrad” 

(Appendix B: 2). Ved Foucaults og Beckers teori om markedsliggørelsen og den økonomiske 

rationalitet, udfordres fagbevægelsen ved ikke længere at have en sikret repræsentativitet, men må 

konkurrere om den. Den anden udfordring kan fremstilles atomistisk. Dette er forstået ved, at 

repræsentativiteten er en direkte kausalitet af antallet af fagbevægelsen medlemmer, og dermed de 

enkelte fagforeningers medlemstal. At foreningsfriheden sætter fagbevægelsen i den føromtalte 

position, er ét aspekt på den tosidige udfordring. Et andet er, at medlemmerne af fagforeningerne frit 

kan vælge hvilket fagligt kollektiv de vil være en del af, eller om de overhovedet vil deltage. 

Foucault og Beckers beskrivelse af homo economicus kan dermed antages både at gælde den samlede 

fagbevægelse, men er også brugbar som et perspektiv på det enkelte og individuelle medlem, der i 

teorien forstås som ”(…) en iværksætter og sin egen iværksætter” (Foucault 2009: 259). Forståelsen 

af det enkelte fagforeningsmedlem som homo economicus, og dermed som forvalter af sin egen 

human kapital, iscenesætter fagforeningsmedlemsskabet som en mulighed fremfor en pligt. Den 

økonomiske rationalitet, der er grundlæggende i forvaltningen af sin human kapital, fungerer 

grundlæggende ud fra samme cost-benefit-principper, der tidligere blev tillagt selve fagbevægelsen. 

Hvis man som Becker anlægger et økonomisk blik på det enkelte menneske, bliver 

fagforeningsmedlemsskabet i højere grad en vare på samme niveau som andre forbrugsgoder. Det 

enkelte menneske må altså overveje om det faglige kontingent, prisen, for 

fagforeningsmedlemsskabet svarer til forbrugsværdien af medlemskabet. I denne kontekst bliver 

forholdet mellem fagforeningen, set fra medlemmet, udfordret i og med, at den enkeltes vurdering af 

udbyttet fra fagforeningsmedlemsskabet kan være direkte udslagsgivende for organiseringsgraden. 

Forståelsen af det enkelte menneskes adfærd, bunder i en økonomisk forståelse af genstande, der ikke 

tidligere var anset som at værende indenfor denne begrebsramme. Denne omvæltning af hvad der kan 

forstås økonomisk, minder i høj grad om André Gorz’ kritik af fagbevægelsen, hvilket understreger 

denne tosidige udfordring som en konsekvens af markedsliggørelsen. 

Gorz teoretiske- og historiske beskrivelse af fagbevægelsen byggede på ideen om, at ”(…) revolten 

mod samfundet i de fremskredne kapitalistiske lande har tabt sin naturlige basis” (Gorz 1964: 10). 

Yderligere er hans forståelse af foramelsesteorien gået fra oprindeligt at være et ønske om revolution 

grundet umuligheden for at leve under kapitalismen til et mere relativt, subjektivt og individuelt mål 

om, at leve bedre. Disse to teoretiske grundantagelser er yderst relevante i forhold til fagbevægelsens 

udfordringer og den danske arbejdsmarkedsmodel. Fagbevægelsens grundlæggende værdier om 
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kollektivisme og frivillighed, både som samlende element og i opposition mod arbejdsgiverne, kan 

antages at være blevet ændret gennem markedsliggørelsen. Dette kan siges at være ændringen af den 

naturlige basis, et skift fra at organisere sig af nød til at være mere orienteret mod individuelle 

forbedringer. I Gorz’ termer har relativiteten af nøden for det enkelte menneske betydet, at ”(…) de 

umiddelbare økonomiske kampe, selv de hårdeste, ikke af sig selv åbner revolutionære perspektiver, 

men tværtimod lader sig forene med den platteste reformistiske og trade-unionistiske ideologi” (ibid.: 

24-25). Uagtet Gorz’ tydelige kritiske indstilling til denne forandring, er der tale om et fundamental 

skift, hvor organiseringen ikke længere er selvsagt. Den nye foramelsesteori muliggør at den enkelte 

person kan tilvælge fagbevægelsen ud fra sin relative nød, da den i Gorz’ termer ultimativt er blevet 

udholdelig. Foramelsesteoriens syn på mennesket i forhold til at kunne beslutte eller fravælge det 

faglige kollektiv, er i høj grad et perspektiv på fagbevægelsen, som stemmer overens med ideerne og 

blikket fra den økonomiske rationalitet: homo economicus og human kapital. Da nøden for Gorz er 

blevet udholdelig, kan det individuelle homo economicus vælge at tage vare på sin humane kapital, 

hvis det vurderes at denne optimeres ved at fravælge fagbevægelsen. 

Den nye foramelsesteori, det enkelte fagforeningsmedlem som homo economicus der varetager sin 

humane kapital og fagbevægelsens nye grundvilkår som virksomhed på en konkurrencepræmis, er 

samlet set parametre, der udfordrer og ultimativt kan have den konsekvens, at organiseringsgraden 

falder. Reaktionen på denne markedssituation må konsekvent betyde, at fagbevægelsen inkorporerer 

nye værktøjer, for at bibeholde repræsentativitet og medlemmer. Her er den private lønsikring et 

eksempel på et tiltag, der kan appellere til fagforeningsmedlemmet, da man kan mindske spændet 

mellem ens løn og dagpengesatsen. Herved kan det enkelte individ opnå en større sikkerhed. Det 

interessante er her, at 

I en anden tid havde fagbevægelsen ikke søgt ud på forsikringsmarkedet, når 

sikkerhedsnettet i form af dagpengene var blevet for tyndslidt. De havde protesteret og 

demonstreret og lagt et omfattende pres på den siddende regering for at få dagpengesatsen 

op, så de dækkede mere af den tabte løn (Date 2019: 1). 

At fagbevægelsen bevæger sig ind på forsikringsmarkedet, kan udtrykkes gennem Gorz’ ide om, 

at  ”(…) the role of calculation and monetarization which can be understood as the means by which 

economic knowledge is mobilized and is capable of intervening in areas from which it was previously 

absent or excluded” (Power 1992: 478). Becker og Gorz’ forståelse af økonomiens indtrædelse i andre 

ikke-økonomiske felter, bliver her tydeliggjort. Tilbuddet om en privat lønsikring tilgodeser 

fagforeningsmedlemmer med økonomisk overskud til at tegne kontrakten. Men som beskrevet i første 

case påpeger professor Ove Kaj Pedersen, at dette samtidig er ulighedsskabende, da det kun er en del 

af befolkningen, der vil være i stand til at tegne denne forsikring. Det kan være medvirkende til at 
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bibeholde medlemmer, gøre tilbuddet om fagforeningsmedlemsskab mere fordelagtigt, men samtidig 

kan der være tale om at gå på kompromis med fagbevægelsens centrale værdier. 

Antagelsesvist kunne virksomhedsgørelsen af fagbevægelsen være et udtryk for flere muligheder og 

et større interessefelt. Men den direkte virksomhedssammenligning er ukorrekt, da fagbevægelsen 

reelt set ikke har det samme mulighedsrum som en virksomhed. Herved menes, at fagforeningen de 

facto ikke kan udvide til internationale markeder eller drastisk ændre deres produktportefølje. 

Mulighedsrummet for fagbevægelsen er dermed ikke lig en normal virksomheds, hvilket betyder, at 

markedsvilkårene for fagbevægelsen er markant begrænsede. 

11.1.3. FAGBEVÆGELSEN I MARKEDSSAMFUNDET 

Markedsliggørelsen af fagbevægelsen og følgekonsekvenserne heraf, som belyst i de ovenstående 

afsnit, udgør en markant udfordring for den danske arbejdsmarkedsmodel, centraliseret omkring 

repræsentativiteten af arbejdsmarkedets parter med fokus på det ene grundlæggende ben: 

fagbevægelsen. Med de teoretiske perspektiver fra Foucault, Becker og Gorz kan man anskueliggøre 

udfordringen i et større narrativ omkring en økonomisering: både for fagbevægelsen, dens vilkår og 

handlemuligheder, og for det enkelte fagforeningsmedlem. At den økonomiske rationalitet har haft 

indvirkning på disse niveauer kan beskrives som en proces, hvor markedsøkonomiens rationale er 

blevet mere dominant. Polanyi beskrev hvordan økonomi gradvist er blevet inkorporeret som en vital 

og dominerende faktor for samfundet. Denne transformation, hvor tidligere ikke-økonomiske 

genstande bliver tillagt økonomisk værdi, eller får økonomien som styrende princip, er en udvikling 

mod markedssamfundet. 

Samme udvikling kan antages at være gældende for fagbevægelsen, og som konsekvens heraf, den 

danske arbejdsmarkedsmodel. Med markedsliggørelsen af fagbevægelsen er både fagforeninger og 

individer mere tilbøjelige til at bruge den økonomiske rationalitet som adfærdsbetingelse. Det, at 

fagbevægelsen må eksistere i markedssamfundet, kan derved siges i sig selv at udgøre en udfordring 

for arbejdsmarkedsmodellen, men positionerer også fagbevægelsen på andre grundvilkår end 

tidligere. Markedsliggørelsen og konkurrenceelementet udfordrer kollektivismen og frivilligheden 

som grundværdier for fagbevægelsen, for i stedet at indsætte en økonomisk rationalitet. 

På denne måde kan man beskrive et kontraktbrud. En overgang fra et fællesskab baseret på nød, 

kollektivisme og frivillighed til et fællesskab, der nu i højere grad defineres fra et økonomisk 

perspektiv. Udfordringen kan dog yderligere understreges i henhold til det enkelte menneske som 

homo economicus, som en rationel økonomisk agent der søger at optimere sin humane kapital. Ville 

en sådan type menneske ikke vælge at undgå at betale det faglige kontingent og undlade at indgå en 
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”kontrakt”, hvis det stadig fik adgang og nytte af de kollektive goder forhandlet gennem 

overenskomsterne? 

11.2. FREERIDER-PROBLEMATIKKEN SOM RATIONEL KONTRAKTTEORI 

Som beskrevet i første case, bliver freeridere defineret som værende den del af det danske 

arbejdsmarked, der har samme vilkår som deres kollegaer, uden at betale fagligt kontingent til en 

overenskomstbærende fagforening. Dette begreb dækker endvidere også over lønmodtagere, som 

skifter fagforening fra en overenskomstbærende fagforening til en alternativ, gul fagforening, da 

deres kontingent ikke er med til at afdække selve omkostningerne for forhandlingen af 

overenskomsterne. Det er denne pointe som arbejdsmarkedsforskeren Flemming Ibsen påpegede i 

forbindelse med freerider-problematikken. På baggrund af hele markedsliggørelsen af 

fagbevægelsen, som beskrevet i forudgående analyseafsnit, sker der en omvæltning af hele grundlaget 

for at være medlem af de overenskomstbærende fagforeninger. Forudsætningerne for medlemskabet 

drejer sig ikke længere udelukkende om frivillighed og fællesskab, men i højere grad pris kontra 

udbytte. Den fagforeningskontrakt som individet vælger at tilmelde sig, ændres i kraft af frisættelsen 

af udbuddet. 

Freerider-problematikken opstår i denne økonomisering af fagforeningsvalget, da udbuddet af former 

for medlemskaber er blevet udvidet. Her påtænkes, at i anskuelsen af sit fagforeningsmedlemskab 

som værende en vare, der kan købes for en bestemt pris, opstår der i forbindelse med 

markedsliggørelsen og det frie fagforeningsvalg, et alternativ til denne vare. Samlet set er det muligt 

for individet at vælge mellem tre forskellige slags varer i forhold til at opnå goderne ved 

overenskomsterne. Første vare er det traditionelle fagforeningsmedlemskab, hvor prisen på 

kontingentet er højest, men individet køber sig ind i de kollektive overenskomster, og bidrager 

økonomisk til opretholdelse af forhandlinger mellem fagbevægelsen og 

arbejdsgiverorganisationerne. Den anden vare er et skifte fra en traditionel overenskomstbærende 

fagforening til en ikke-overenskomstbærende fagforening. Herved opnås en økonomisk besparelse, 

da ens økonomisk bidrag er lavere og ikke støtter op omkring opretholdelsen af forhandlingerne, men 

giver andre goder i form af advokathjælp. Dog er det muligt stadig at tage del i de kollektive 

overenskomster, for så vidt ens arbejdsplads er overenskomstdækket, uden yderligere omkostninger. 

Den tredje vare indeholder ikke nogen form for økonomisk bidrag eller udgift. Man er ikke medlem 

af nogen fagforening, men ligesom med de andre varer, er det stadig muligt at få andel i goderne fra 

de kollektive overenskomster. 

Individets mulighedsrum er nu tegnet op og i anskuelsen af de fremlagte varer, med udgangspunkt i 

Foucault og Beckers teoretiske perspektiv, bliver det tydeligt hvilken type af vare, som det økonomisk 
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rationelle individ vil vælge. Den økonomiske analysekalkule, som er kendetegnede ved homo 

economicus, ville i sin cost-benefit overvejelser, umiddelbart vælge den tredje mulighed, da udbyttet 

i forhold til prisen er klart størst. Dette ligger i forlængelse af hvad Høgedahl konkluderede i hans 

afhandling: det er prisen på fagforeningsmedlemskabet, som er den afgørende faktor i forhold til 

individets valg af fagforeningsvaren. Det bliver endnu tydeligere i lyset af, at det er muligt at opnå de 

samme goder, som betalende medlemmer, uden at bidrage til fællespuljen. Muliggørelsen og 

eksistensen af denne problematik kan ledes tilbage til indførelsen af foreningsfriheden fra 2006, hvor 

markedsliggørelsen af fagbevægelsen kan anskues særligt markant. Men friheden er ikke kun isoleret 

til valg mellem fagforeninger. Reelt set ansporer foreningsfriheden, at mennesket frit kan fravælge at 

organisere sig. 

Den faldende organiseringsgrad kan antages at blive intensiveret i kraft af individets mulighed for 

økonomisk rationelle valg. Den rene økonomiske egeninteresse vil for freerideren resulterer i et 

fravalg af kollektivismen, så længe det kollektive eksisterer ved at blive opretholdt af andre. For 

freerideren er konsekvenserne ved den faldende organiseringsgrad et problem, der ikke præger 

nutidens valg. Den økonomiske besparelse er på kort sigt mere gavnlig for freerideren. Freeridere, 

som homo economicus, fordrer en klar ansvarsfralæggelse over for det kollektive, da der for dem 

intet argument er, for at frasige sig sin egen frihed i forhold til at indgå i fagforeningskontrakten. I 

Lockes termer indtræder freerideren i en position, hvor det gør sig gældende, at freerideren afgiver 

en form for stiltiende accept eller samtykke af den danske arbejdsmarkedsmodel. Freerideren indtager 

en passiv position, da denne karakter deltager i arbejdsmarkedet, men ikke aktivt melder sig ind i 

arbejdsmarkedsmodellen. Dette skel som opstår mellem de udtrykkeligt samtykkende, altså de aktive 

fagforeningsmedlemmer, og de stiltiende samtykkende, altså de passive freeridere, skaber en splid, 

der potentielt eroderer selve arbejdsmarkedsmodellen. I anskuelsen af fagforeningsmedlemskabet 

som en samfundskontrakt, er den funderet på frivilligheden, hvilken de passive freeridere ikke 

deltager i. Dermed er de med til at undergrave selve kontrakten, da det i forhold til Locke gør sig 

gældende, at hvis ikke alle samtykkende individer anerkender og overholder kontrakten og det som 

den bygger på, vil den falde fra hinanden: ”For hvor flertallet ikke kan bestemme for alle, kan man 

ikke handle som ét legeme, og det vil følgelig opløse sig igen med det samme.” (Locke 1996: 98). 

Freerider problematikken udgør altså et selvforstærkende problem, der demotiverer og negligerer hele 

fagbevægelsens eksistensgrundlag, nemlig frivilligheden til at indgå i kontrakten. 

11.3. ORGANISERINGEN AF PREKÆRE ANSATTE 

Fra det empiriske grundlag og denne afhandlings første case fremgik det, hvordan stigningen og 

eksistensen af prekære ansættelsesformer kan påvirke og udfordre den danske arbejdsmarkedsmodel. 
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Nærværende kan de prekære ansættelsesformer siges at være et problem for fagbevægelsen af to 

overordnede årsager, som beskrevet af arbejdsmarkedsforskeren Trine Pernille Larsen. Først og 

fremmest har den danske arbejdsmarkedsmodel, på fagbevægelsens side, historisk set været bygget 

op omkring fuldtidsstillinger. Med dette menes der, at organiseringen er langt mere lineær, hvis 

arbejdere er i en sammenlignelig arbejdsmæssig situation. Vilkår, krav, forudsætninger, forventninger 

og ønsker er nemmere at kategorisere. Repræsentativitetsmæssigt er der en større slagkraft bag et 

argument, der kommer på baggrund af en samlet og homogen arbejdermasse. De prekære 

ansættelsesformer, forstået som ”(…) deltidskontrakter, tidsbegrænsede stillinger, bureauvikariater, 

freelancere, fleksjobbere og folk i løntilskudsjobs” (Larsen 2011: 26), er per definition ikke 

fuldtidsstillinger, hvilket konsekvent betyder, at graden af varians indenfor ansættelser medfører en 

større udfordring for fagbevægelsen i forhold til at organisere disse prekære ansatte. 

Dette kan anskues i forlængelse af homo economicus og teorien om human kapital. Antaget at 

fagbevægelsen repræsenterer de enkelte arbejdere, er denne på sin vis forvalteren af arbejdernes 

humane kapital og muligheder for udvidelsen af denne. Om ikke andet bliver der igennem 

overenskomsterne besluttet grundvilkår, der tegner rammen for den enkeltes forvaltning af sin 

humane kapital, i hvert fald hvis human kapital isoleres til arbejdet som begreb. Når erhverv 

grundlæggende ikke kun indeholder arbejdere i fuldtidsstillinger, varierer de samme krav og vilkår 

fra arbejder til arbejder. For den enkelte fagforening øges komplikationsniveauet i forhold til at 

bibeholde og hverve nye medlemmer, da kompleksiteten og indholdet af arbejdet i højere grad svinger 

fra stilling til stilling. 

Der er dog et yderligere element, der på sin vis rækker udover de udvalgte teoretiske perspektiver, 

men i højere grad forholder sig til sociologiske og psykologiske årsager i forbindelse med det enkelte 

menneske og arbejdet. Hvis man antager et menneske, der primært arbejder under projektansættelser, 

involverer det hyppigt mange forskellige arbejdspladser med dertilhørende varierende 

arbejdsopgaver. Det enkelte menneskes forståelse af et tilhørsforhold, en forståelse af sig selv som 

tilhørende en særegen og defineret gruppe af arbejdere, er her mere udvasket, end elektrikeren, der 

mere naturligt ville identificere sig med Dansk El-forbund. Desuden ville det være for det rationelle 

økonomiske individ være uholdbart konstant at skifte fagforening afhængigt af ens jobændringer. Det 

kan derfor antages at være mere rationelt at melde sig ind i en tværfaglig- og alternativ fagforening, 

da man ville kunne udgiftsminimere – både i henhold til penge og tid. Desuden er prekære ansættelser 

ofte forbundet med en svingende indkomst. Derfor er fagforeningskontingentet i kraft af et usikkert 

tilhørsforhold, potentielt en udgift der kan skæres fra. Ideen om individet som sin egen virksomhed i 

Foucaults termer, kan her fungere som forståelsesramme. En investering i et fællesskab, som individet 
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ikke kan spejle sig selv i, eller se en gevinst ved, økonomisk eller social, vil antagelsesvist blive 

betragtet som en investering uden noget nævneværdigt afkast. 

Det skal heller ikke underkendes, at reelle virksomheder agerer indenfor samme økonomiske 

rationalitet, som fagbevægelsen bliver tvunget til i kraft af markedsliggørelsen. At en virksomhed 

vælger profitoptimering og udgiftsminimering er et grundlæggende karaktertræk, der ikke er ulig 

homo economicus i virksomhedsøjemed. Hvis det kan betale sig for virksomheder at ansætte folk i 

løntilskud, praktik, deltidsjob eller lignende, er det højst sandsynligt et element, der vil blive 

inkorporeret. 

At virksomheder oftest vil agere økonomisk rationelt, er næppe en sindsoprivende antagelse. Det 

interessante i forhold til det enkelte menneske er, at manglen på fuldtidsstillinger i kombination med 

mængden af ulønnede praktikpladser, projektansættelser og deltidsstillinger kan være en faktor i 

forhold til det enkeltes menneskes valg i forståelsen af forvaltningen af sin humane kapital. At tilføje 

en titel på sit CV eller tilegne sig nye færdigheder, giver det enkelte menneske mere værdi i forhold 

til sin humane kapital. Men variansen blandt stillingstyper og opgaver kan være medvirkende til at 

erodere den kollektivistiske værdi og tilhørsforholdet som værende en del af et fagligt fællesskab. 

11.4. PRESSET FRA EU OG SOCIAL DUMPING 

EU-Kommissionen har, som redegjort for af vores interviewpersoner og i første case, foreslået et EU-

direktiv, som indeholder en regulær mindsteløn for alle EU-lande. Det forholder sig dog således at 

man som EU-land ikke forpligter sig på at indføre en lovbestemt mindsteløn. Udfordringen er derfor 

ikke presserende for den danske arbejdsmarkedsmodel for nuværende. Men som beskrevet i første 

case, omhandler udfordringen EU’s potentielt intervenerende rolle som lovgivningsinstans. Hyppigt 

omtales den danske arbejdsmarkedsmodel og politik som to størrelser, der for så vidt det er muligt, 

skal holdes adskilt. Når EU-Kommissionen derfor fremlægger et direktiv, som griber direkte ind i 

fundamentet af hvad den danske arbejdsmarkedsmodel bygger på, bliver arbejdsmarkedsmodellen 

udfordret på dens indhold og eksistens. Lønområdet er en yderst central komponent i de frivillige 

aftaler, som arbejdsmarkedets parter indgår, der på baggrund af EU-direktivet ville kunne blive 

ligegyldiggjort i arbejdsmarkedsmodellen. Konsekvensen ville blive, at arbejdsmarkedsmodellens 

kontraktmæssige udformning i forhold til lønmodtagerne bliver begrænset af EU's lovgivning. Dette 

bliver muligt på baggrund den kontrakt som Danmark har indgået i kraft af vores medlemskab i EU. 

For individet bliver den vare som fagforeningsmedlemskabet udgør forringet, da lovgivning ville 

erstatte forhandling som omdrejningspunkt for indgåelse af overenskomster. Individets incitament, 

som homo economicus, til at indgå i den kollektiv kontrakt vedrørende den faglige organisering vil 

som konsekvens af dette blive mindsket. Fagforeningerne ville ikke kunne bidrage lige så meget til 
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individets nytte, som hvis lønforhold var den centrale del af overenskomstforhandlingerne. Det som 

EU-direktivet intervenerer i, er altså individets økonomiske incitament til frivilligt at indgå i en 

fagforening, da udbyttet de facto ikke ville være det samme. Det er klart, at rammen for 

minimumslønnen er et bundniveau som der i udgangspunktet kan forhandles ud fra. Men som 

Risgaard påpeger i vores interview, er det ”(…) potentielt så farligt for den danske model, fordi det 

man kan se i andre lande, hvor man har indført minimumslønninger det er, at overenskomsterne 

forsvinder” (Appendix C). Set i et virksomhedsperspektiv vil det økonomiske rationale i forhold til 

omkostningsminimering holde lønniveauet nede i forhold til den lovbestemte lønsats. 

I relation til Risgaard ville det være et fundamentalt brud med kernen i den danske 

arbejdsmarkedsmodel. Minimumslønnen sikrer ganske vidst et bundniveau, og i teorien ville 

markedsmekanismerne herfra bliver drivkraften for lønudviklingen, ikke ulig Foucault og Polanyis 

beskrivelser af, hvordan markedet og økonomien bliver det overordnede styringsprincip for 

samfundet. Ved at fratage fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne monopolet på at forhandle 

lønforholdene for lønmodtagerne, bliver det i stedet en udbuds-efterspørgsels kalkule i forhold til 

arbejdskraft der sætter rammen for bestemmelsen af lønforholdene. 

Hvis dette er konsekvensen af EU's potentielle indgriben i det danske arbejdsmarked, hvad er det så 

som EU-direktivet skal forsøge at løse og hvad er baggrunden for direktivet? En af hensigterne med 

direktivet er et indgreb i forhold til den tiltagende udfordring omkring social dumping, ved at sikre 

rammesætningen for en højere mindsteløn i lande hvor lønnen er meget lav. Rationalet er herved at 

mindske arbejdskraftens vandring på tværs af landegrænser, derved mindske muligheden for den 

situation som Dollerschell beskrev, hvor ikke-overenskomstdækkede danske virksomheder kan 

udnytte den billigere arbejdskraft. Det umiddelbare problem for den danske arbejdsmarkedsmodel i 

forhold til den sociale dumping er, at ikke-organiseret arbejdskraft substituerer organiseret 

arbejdskraft, og det derved ikke er muligt at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold gennem 

overenskomstforhandlinger. Det kan dermed betragtes således, at EU's løsning i langt højere grad 

kommer til at underminere selve den danske arbejdsmarkedsmodel, da incitamentet for at melde sig 

ind, som aktiv deltager i arbejdsmarkedsmodellen eroderes i forlængelse af forværringen af selve 

modellen, som beskrevet ovenfor. Derigennem mister fagbevægelsen handlekraft i forhold til at 

skulle kunne agere på den sociale dumping som udfordring. Med mindre tilslutning i form af en 

faldende organisering, som vil være en konsekvens af EU's indgriben, bliver det endnu mere 

udfordrende for fagbevægelsen at arbejde for at overenskomstdække ikke-organiseret arbejdskraft. 

Et interessant perspektiv i denne sammenhæng er, at Søren Fibiger Olesen anser EU-direktivet for 

gavnlig og påpegede at opdæmningen af social dumping kan opnås herved. I stedet for at afskriv EU-

direktivet som destruktivt for den danske arbejdsmarkedsmodel, så han hellere, at det blev 
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inkorporeret i den danske model (Appendix A: 6). Vores resterende interviewpersoner pegede dog på 

den sociale dumping som et umiddelbart problem. Et problem, der ikke kan løses, før det 

underliggende problem i forhold til EU's intervenerende rolle og endnu dybere, den faldende 

organiseringsgrad, bliver løst. Mindstelønsproblematikken er således et problem for fagbevægelsen, 

da det er en uhyre central komponent i henhold til overenskomstforhandlingerne, men den ikke-

overenskomstbærende fagforening kan antages at være langt mere positiv stillede heroverfor. 

11.5. STIAFHÆNGIGHED OG FEEDBACK-EFFEKTER: DE CENTRALE 

UDFORDRINGER SOM INDBYRDES AFHÆNGIGE 

Markedsliggørelsen af fagbevægelsen, freerider-problematikken, komplikationen ved organiseringen 

af de prekære ansatte, det potentielle pres fra EU og herigennem social dumping er på hver sin måde 

markante faktorer i forståelsen af den faldende organiseringsgrad. Den danske arbejdsmarkedsmodel 

er både teoretisk og praktisk velfungerende og anerkendt grundet den høje organiseringsgrad og 

muligheden for at forhandle frivilligt indgåede overenskomster kontra, at arbejdsmarkedets vilkår 

ville være baseret på lovgivning. Når organiseringsgraden falder, mister fagbevægelsen de facto 

repræsentativitet, hvilket komplicerer muligheden for at indgå aftaler med arbejdsgiverforeningerne 

- og under trepartsforhandlingerne, den siddende regering. Derfor har den faldende organiseringsgrad, 

som overordnet problemramme, en direkte indflydelse på den danske arbejdsmarkedsmodel. 

De udfordringer der blev behandlet i de foregående analyseafsnit, blev undersøgt i et tilstræbt isoleret 

øjemed. Hermed menes, at den enkelte udfordring blev dissekeret i forhold til de teoretiske 

perspektiver, for at højne forståelsen for den enkelte udfordrings indflydelse på organiseringsgraden. 

Forståelsesmæssigt er den isolerede tilgang til den enkelte udfordring og dertilhørende effekt på 

organiseringsgraden givende, men sammenhængen mellem udfordringerne kan ikke underkendes. 

Der kan ikke angives én af udfordringerne, som den definitive årsag til, at organiseringsgraden falder. 

Men samlet kan udfordringerne siges at udgøre et narrativ og en forståelsesramme for netop dette 

fald i organiseringsgraden. Måden at udfordringerne forstærker hinanden kan teoretisk beskrives 

gennem Piersons begreber om stiafhængighed og feedback-effekter. Metodisk er stiafhængigheden 

for udfordringerne kompliceret at skitsere, da der ikke er en entydig kronologi relateret til 

fremkomsten af udfordringerne og dermed disses kausalitet. Dog strækker tidshorisonten i første 

analysedel grundlæggende fra 2007 til 2019 i kraft af datasættet over udviklingen i 

organiseringsgraden blandt overenskomstbærende og ikke-overenskomstbærende fagforeninger. 

Herved er lovændringen om foreningsfriheden, og konsekvent markedsliggørelsen af fagbevægelsen, 

et centralt punkt i forhold til at anskue udfordringerne i en tidshorisont eller kronologi. I Piersons 
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termer kan man derved antage, at markedsliggørelsen fra 2006 er et knudepunkt i forhold til at 

beskrive den efterfølgende udvikling og fremkomst af fagbevægelsens udfordringer. 

Når markedsliggørelsen betragtes som det centrale knudepunkt i forbindelse med at forstå 

organiseringsgradens udvikling, må udfordringerne forstås som variable, der langt hen ad vejen 

kommer ad denne lovændring. Dermed kan fagbevægelsens nye eksistens på konkurrencevilkår, det 

enkeltes menneskes vurdering af denne, freerider-problematikken og de prekære ansættelsesformer 

betragtes som en konsekvens af markedsliggørelsen. Fagbevægelsens nye situation muliggør, at de 

andre udfordringer skabes og bliver indflydelsesrige. Der er dermed en særegen stiafhængighed fra 

2006 og frem, hvor den økonomiske rationalitet og dens deraf afledte effekter, bliver en katalysator 

og en forklaring af organiseringsgradens fald. Presset fra EU er på sin vis eksternt i dette narrativ, der 

primært forholder sig internt til forhold på det danske arbejdsmarked. Men presset fra EU kan, med 

muligheden for at intervenere i den danske arbejdsmarkedsmodel, potentielt påvirke den økonomiske 

rationalitet, som eksemplet med en mulig EU-mindsteløn viste. 

Foucault beskrev fremkomsten af en bestemt form for guvernementalitet. En regeringsførelse der har 

det rationelle individ som regerings- og berøringsflade. Den udvikling Foucault beskriver, opstår ikke 

uden, at der bliver taget beslutninger. Udviklingen er ikke naturlig, men har været influeret af en 

statsræson i udvikling. Når fagforeningsvalget politisk frigøres, ændres fundamentet for kontrakten, 

som fagbevægelsen hidtil havde fungeret indenfor. Der er en tydelig tendens til, at kollektivismen og 

fællesskabet løbende ændrer sig mod en mere individbaseret og økonomisk rationel tilgang til fagligt 

medlemskab. Friheden bliver ultimativ, men kan potentielt kompromittere de grundlæggende 

værdier, som fagbevægelsen er bygget op omkring, hvilket er en generel trussel for hele den danske 

arbejdsmarkedsmodel. Det ændrede værdigrundlag har potentialet for at blive intensiveret over tid. 

For som Pierson beskriver: “Once established, basic outlooks on politics, ranging from ideologies to 

understandings of particular aspects of governments or orientations toward political groups or parties, 

are generally tenacious. They are path dependent” (ibid.: 260). Udfordringerne hænger sammen i 

dette narrativ og er indbyrdes selvforstærkende. 

11.5.1. OVERGANGEN TIL DEN POLITISKE FORSTÅELSE OG INDFLYDELSE 

De effekter som markedsliggørelsen kan antages at have, er et perspektiv på udfordringerne for den 

danske arbejdsmarkedsmodel. Men at det er en lovgivningsændring, der antageligvis har initieret 

denne udvikling og sti påkræver en anden forklaring: det politiske aspekt. Som Pierson skriver: ”when 

certain actors are in a position to impose rules on others, the employment of power may be self-

reinforcing Actors may use political authority to generate changes in the rules of the game (…) 

designed to enhance their power” (ibid.: 259). Dette perspektiv, de politiske beslutningers feedback-
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effekter og disses indflydelse på dannelsen af en bestemt sti, er et af hovedpunkterne i den følgende 

del af analysen. Normalvis antages det, at den danske arbejdsmarkedsmodel er så ønskværdig grundet 

den minimale politiske indblanding. Men den første analyse viste, at politiske beslutninger ansporede 

en sti, der omvender værdigrundlaget som fagbevægelsen hidtil har været funderet på. Det er ikke 

utænkeligt, at andre politiske beslutninger, har haft en tilsvarende effekt på faldet i 

organiseringsgraden. 

12. ANALYSE DEL 2 

Dette analyseafsnit bygger videre på de tendenser, der blev belyst i første analysedel, men bygger på 

det empiriske materiale fra den anden case: ”Gennemgang af udvalgte politiske beslutninger”. De 

forskellige politiske beslutninger bliver gennemgået ved udnyttelse af vores teoretiske perspektiver, 

og således søger analysen at besvare afhandlingens andet underspørgsmål: Hvordan og i hvilken grad 

har politiske beslutninger påvirket forholdet mellem kollektivisme og individualisme? 

12.1. FLEXICURITYMODELLEN SOM RAMMEN FOR AFTALEMODELLENS 

SAMFUNDSKONTRAKT 

En af de mere skelsættende ændringer der sket på lovgivningsområdet i løbet at de senere årtier er de 

love, som har været med til at skabe rammesætningen for flexicuritymodellen. Man kan argumentere 

for, at netop disse lovændringer skabte et nyt fundament for den danske arbejdsmarkedsmodel, og 

dermed også et nyt udgangspunkt for en ligevægt mellem fleksibilitetssiden og sikkerhedssiden. 

Denne balance mellem fleksibilitet og sikkerhed er en afgørende faktor i den måde den danske 

arbejdsmarkedsmodel bliver forstået på i dag, da flexicuritymodellen er relevant i forhold til den 

måde hvorpå vilkårene for arbejdsmarkedet bestemmes. 

For at forstå og udpensle dybden af hvor betydningsfuld flexicuritymodellen er for selve den danske 

arbejdsmarkedsmodel, kan Lockes grundlæggende kontraktteori være medvirkende til at forstå hvor 

gennemgribende den er. I Lockes perspektiv er grundlaget for indgåelsen af samfundskontrakten, at 

den beror på, at parterne har indgået den frivilligt. Denne frivillighed indeholder et grundlæggende 

begreb om den naturlige frihed.  Den naturlige frihed er determineret ved, at man ikke er underkastet 

nogen form for lovgivning, som man ikke selv har afgivet et samtykke til. Samfundskontrakten er, 

som beskrevet i afhandlingens teoretiske afsnit, kendetegnet ved at man afgiver frihed til fordel for 

sikkerhed. Det er et centralt element i samfundskontrakten, at den enkelte part vurderer sin deltagelse 

i modellen i forhold til attraktiviteten. 

Lockes definition af samfundskontrakten kan ikke sammenlignes med flexicuritymodellen direkte, 

da arbejdsmarkedsmodellens aktører ikke vælger om de vil være en del af flexicuritymodellen. Det 
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er en central struktur på det danske arbejdsmarked, der omfatter fleksibilitet på arbejdsgiversiden af 

arbejdsmarkedet, og sikkerhed på lønmodtagersiden. 

Flexicuritymodellen er på mange måder et arbejdsmarkedspolitisk nybrud der, som rammesætningen 

for den danske arbejdsmarkedsmodel, har været ønskværdig for både arbejdsgiver- og 

lønmodtagersiden. Arbejdsgiversiden har gennem flexicuritymodellen en række muligheder for at 

agere fleksibelt i deres ansættelses- og afskedigelsesforhold samtidig med, at staten har pådraget sig 

en stor del af ansvaret for at opkvalificere de ledige. Lønmodtagersiden har til sammenligning opnået 

mere sikkerhed i form af et økonomisk sikkerhedsnet, der eksempelvis giver mulighed for at kunne 

modtage dagpenge i op til fire år. Lønmodtagersiden har også gavn af det øgede fokus på 

opkvalificering. 

Dog kan flexicuritymodellen ikke antages at være en form for samfundskontrakt, da den i højere grad 

skitserer nogle grundlæggende rammer for det danske arbejdsmarked. Samfundskontrakten kan dog 

antages at eksistere indenfor disse rammer af flexicuritymodellen. Aftalemodellen, hvor 

arbejdsmarkedets parter indgår og aftaler overenskomster, er i højere grad defineret af den frivillige 

afgivelse af frihed, som Locke beskrev, var kendetegnene ved samfundskontrakten. Ydermere er 

aftalemodellen kendetegnet ved den høje grad af organisering og kollektivisme, for at den kan fremstå 

repræsentativt. Opstillet på denne måde er flexicuritymodellen en omkransende 

arbejdsmarkedsstruktur, hvor samfundskontrakten, aftalemodellen, eksisterer indenfor. I denne 

sammenhæng er det relevant at undersøge, hvorledes at ændringer i flexicuritymodellen kan påvirke 

aftalemodellen som samfundskontrakt. 

12.1.1. STATEN SOM HOMO ECONOMICUS I FLEXICURITYMODELLEN 

Polanyi beskrev økonomiens rolle i det moderne samfund som så altoverskyggende, at store dele af 

den økonomiske teori, er blevet helt grundlæggende mekanismer for menneskelig adfærd. Ikke blot 

har økonomien som monetær form, formet menneskers handlinger, men således også i mere overført 

betydning, ved at gøre individets evner til en human kapital, som kan ændres og udvikles. 

Flexicuritymodellen er en forholdsvis kompleks sammensætning, der på flere forskellige niveauer 

påvirker aktørernes adfærd. Først og fremmest er der statens rolle: for som lovgivende magt har den 

en essentiel funktion, der som udgangspunkt også har egne økonomiske interesser. Det er således i 

statens interesse, at sørge for at have et arbejdsmarked, der er velfungerende og effektivt, da staten 

søger at omkostningsminimere. Denne omkostningsminimering og effektiviseringstankegang i 

relation til arbejdsmarkedet, fremstiller statens ageren som en økonomisk rationel aktør, som homo 

economicus. Denne anskuelse af statens ageren, betyder for det første, at den sørger for, at sikre 

rammerne for et fleksibelt arbejdsmarked, hvor virksomheder kan minimere risikoen i forbindelse 
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med ansættelser og dermed øger incitamentet for, at de i højere grad kan omstille sig. Samtidig kan 

de selv kan ansætte og afskedige medarbejdere. Dette gør, at når virksomhederne står i 

ansættelsessituationer, løber de en mindre risiko ved at ansætte, da de hurtigt kan afskedige igen. 

Staten der, som homo economicus, sørger for grundvilkårene for det effektive arbejdsmarked kan 

også anskues i forbindelse med den styrkede indsats af opkvalificering af ledige. Her er der tale om, 

at staten går ind og styrker de enkelte individers human kapital i en retning, der kan få dem tilbage i 

beskæftigelse. Denne mekanisme tilgodeser, set fra homo economicus perspektivet, alle involverede 

aktører. De ledige forøger deres egen human kapital, som vil medføre en større mulighed for at 

komme i beskæftigelse. Arbejdsgiverne får et større udbud af den arbejdskraft de efterspørger, uden 

at skulle finansiere det selv. Staten får i sidste ende en besparelse ved, at den ikke længere skal 

finansiere de ledige igennem understøttelse. 

I denne beskrivelse af statens rolle i forhold til flexicuritymodellen, kan man anskue et fundamentalt 

økonomisk rationale. Arbejdsgivere og lønmodtagere kan i denne kontekst beskrives som respektive 

homo economicus, der søger at maksimere deres human kapital. Statens økonomiske rationale 

kommer i flexicuritymodellen til udtryk gennem den aktive arbejdsmarkedspolitik, der danner 

grundlaget for hvorledes de andre aktører kan agere økonomisk rationelt. Den aktive 

arbejdsmarkedspolitik kan beskrives som intervenerende i selve flexicuritymodellen, hvorved at 

arbejdsmarkedets parter, i relation til aftalemodellen, kan antages at blive påvirket. Aftalemodellen, 

forstået som samfundskontrakt, er herved ikke nødvendigvis urørlig. Den omkringliggende struktur, 

forstået som flexicuritymodellen, kan have betydning for opretholdelsen af aftalemodellen som 

kontrakt. 

12.2. LOVÆNDRINGERNES EFFEKT 

Flexicuritymodellen, som grundramme for arbejdsmarkedet og statens økonomiske værktøj forstået 

som den aktive arbejdsmarkedspolitik, er grundlaget for de næste analyseafsnit. I henhold til anden 

case, gennemgås de politiske nedslagspunkter med udgangspunkt i afhandlingens teoretiske 

fundament for at undersøge hvordan den aktive arbejdsmarkedspolitik er medvirkende til at påvirke 

værdiforskydningen fra kollektivisme til individualisme. 

12.2.1. A-KASSE OG FORENINGSFRIHED 

I og med at frivilligheden er et af de bærende elementer for en aktør, når denne indgår i en 

samfundskontrakt, er det interessant at se nærmere på et par af de mere markante 

lovgivningsændringer i nyere tid, som har haft en indvirkning på det enkelte individs frihed. I 2002 

medførte en mængde af lovgivning, senere døbt ”Frihedspakken”, at man ikke længere var forpligtet 
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til at være medlem af den a-kasse, som ens arbejdsfunktion hørte under (Retsinformation 2002a: 1). 

Herved blev det muligt at lave tværfaglige a-kasser. Indtil 2006, hvor loven om foreningsfriheden 

blev vedtaget, var både arbejdere såvel som arbejdsgivere forpligtet til at være fagligt organiserede. 

Med denne lovændring indføres der en særlig form for skel mellem organisering og frihed. På 

frihedssiden giver lovændringen mulighed for at udtræde fra det kollektive fællesskab, ved at vælge 

ikke at være organiseret i en overenskomstbærende faglig forening. I relation til organisering fjernede 

foreningsfriheden det lovsikrede grundlag for organiseringsgraden, ved at bryde med den 

særbehandling, som eksklusivaftalerne medførte. Efter denne lovgivningsændring, blev folk således 

sat fri til i højere grad selv at vurdere om de ønsker at afgive deres økonomiske frihed, for at opnå 

den sikkerhed, som det kollektive fællesskab, sikrer. 

Denne lovgivning medfører således en helt ny mulighed for indgåelse af den samfundskontrakt, 

aftalemodellen, som et nødvendigt og centralt element af den danske arbejdsmarkedsmodel. Den 

ufrivillighed, som aktørerne var underlagt indtil indførelsen af denne lovgivning, tog form som det 

Locke definerer som et stiltiende samtykke. Det er altså første gang, at den enkelte har muligheden 

for at træffe et valg om medlemskab af en faglig forening, da dette nu beror på et udtrykkeligt 

samtykke. Individet har i kraft af sin naturlig frihed muligheden for selv at vurdere, hvilket valg der 

maksimerer deres egennytte. Sammenligningen af Lockes idé om samfundskontrakten i forhold til 

aftalemodellen, kommer her til at stå i et nyt perspektiv. Hvor kontrakten førhen var bundet på et 

udelukkende stiltiende samtykke, er der nu en mulighed for at indgå i kontrakten enten ved stiltiende 

og udtrykkeligt samtykke. Foucault og Beckers karakter, homo economicus, kan antages at få et større 

mulighedsrum. Cost-benefit tankegangen med henblik på human kapital som styrende adfærdsprincip 

bliver i højere grad en aktiv styringsmekanisme for individet gennem lovgivningsændringer. 

Hermed bliver det således interessant at se nærmere på hvordan individet vil agere i denne nye frie 

situation. Indvirkningen på den menneskelige adfærd, at ethvert individ i højere grad følger sin 

egeninteresse, kan anskues i forhold til Polanyis begreb om markedssamfund, hvor især den, ifølge 

Høgedahl, monetære økonomi spiller en afgørende rolle. Medlemstallet af de overenskomstbærende 

fagforeninger er således også faldet stødt i årene efter indførelsen af denne form for frivillighed. 

Denne konsekvens er i sig selv ikke særligt overraskende, med henblik på Foucaults beskrivelser af, 

at individet som virksomhed. Derfor vil der naturligt heraf opstå situationer, hvor den enkelte vil 

vurdere, at det ikke er i sin egeninteresse at være fagligt organiseret. Individet vil således kunne stå i 

en situation, hvor det vurderes at den bedste investering blot er at være forsikret personligt økonomisk 

igennem et medlemskab af en a-kasse. Foreningsfriheden baner vejen for individets mulige 

økonomisk begrundede fravælgelse af kollektivet. 
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12.2.2. LØNTILSKUDSORDNINGEN 

Statens måde at intervenere i flexicuritymodellen, optræder i det tredje komponent: den aktive 

arbejdsmarkedspolitik. Den aktive arbejdsmarkedspolitik indbefatter en aktiv rolle i hvordan 

arbejdsmarkedet fungerer. Justeringer og lovændringer på enten fleksibilitets- eller sikkerhedssiden 

påvirker nødvendigvis balancen og dermed rammevilkårene for aftalemodellen. For så vidt som at 

arbejdsmarkedets parter forventes at få de videst mulige rammer for at selv at forhandle arbejds- og 

lønningsvilkår uden indblanding fra tredjeparten, indeholder den aktive arbejdsmarkedspolitik en 

række paradoksaliteter. 

Løntilskudsordningen, der blev indført i 2001, er som arbejdsmarkedspolitisk greb en lovgivning, der 

på den ene side tilgodeser arbejdsgiverne, da man fra statens side går ind og finansierer en del, eller 

hele beløbet af de lønudgifter, som det medfører at ansætte en medarbejder. Ordningen inciterede 

desuden opkomsten af nye ansættelsesforhold, herunder løntilskudsjob og virksomhedspraktik. Disse 

nye ansættelsesformer medfører nye styringsincitamenter af den enkelte arbejder. Individet kan ikke 

længere kun skelne mellem enten at være beskæftiget eller ledig, men må forholde sig til mere 

prekære ansættelsesforhold. 

I Foucaults udlægning af regeringspraksissen beskrives det, hvordan at en regerings mulighed for at 

afgøre om hvorvidt et givent lovforslag er validt, er ved at teste det på markedet. Med markedet som 

sandhedens arnested må en lovpraksis i teorien legitimeres på markedets vilkår. Markedsliggørelsen 

er for Foucault en inkorporeret del af alle samfundets aktører, og for regeringen må en intervention 

derved kunne tillægges en økonomisk rationalitet. Succesfuld lovgivning ville i denne sammenhæng 

være lovgivning med økonomisk rentabilitet for sigte. 

I og med at idegrundlaget for en lovgivning om løntilskudsordninger og virksomhedspraktik, beror 

på et statsligt ønske om at få folk i beskæftigelse, har staten som udgangspunkt handlet som en homo 

economicus, men dog på en forholdsvis indirekte måde. I flexicuritymodellens opdeling mellem 

fleksibilitet og sikkerhed, tilkommer løntilskudsordningen hovedsageligt fleksibilitets- og 

virksomhedssiden af modellen. Fleksibiliteten udvides, da virksomhederne nu har mulighed for at 

ansætte medarbejdere på overenskomstvilkår, og dermed samme lønramme som virksomhedens 

andre medarbejdere. Forskellen er blot at staten giver virksomheden et økonomisk tilskud, og dermed 

en helt ny og billigere måde at ansætte medarbejdere på. Løntilskudsordningen understreger 

virksomhedsgørelsen af staten. I forståelsen af staten som en økonomisk rationel aktør, kan 

sikkerhedssiden betragtes som en udgift. Herved menes, at en borger på passiv forsørgelse de facto 

en lønudgift for staten. 



81 

 

Virksomhedens rammevilkår ændres således af den nye lovgivning, men løntilskudsordningen 

tilgodeser også staten. Selvom staten har forøget tilskuddet til private virksomheder, sikrer de sig selv 

økonomisk ved at få dækket en del af deres tab ved, at virksomheden nu betaler en del af udgiften 

forbundet med medarbejderen. Denne udvidelse af ansættelsesformer medfører også en ændring i 

hvordan arbejdsgivere agerer. For ligesom med staten, agerer virksomheder også som økonomiske 

agenter og vil derfor kunne se fordelen i at minimere deres lønudgifter, ved at få staten til at afholde 

en del af dem. Sammenlagt sætter denne lovgivning både staten og virksomhederne i en mere 

favorabel økonomisk situation, da de begge vil forøge deres kapital ved at deles om at afholde 

lønudgifterne. Derfor kan man også sige, at de begge agerer helt i tråd med den måde en homo 

economicus agerer på - nemlig på markedsvilkår. 

Vi har nu fået undersøgt hvordan denne lovgivning har påvirket to af de tre aktører, og det efterlader 

os med den enkelte arbejder. For hvordan påvirker denne lovgivning den enkelte? 

For så vidt som vi antager at individet også er en økonomisk rationel agent og agerer som homo 

economicus, vil individet være nødt til at forholde sig til nye incitament strukturer. Det gør at man 

som individ er tilskyndet til at påtage sig en prekær ansættelsesform, hvor man reelt set har dårligere 

vilkår end sine fastansatte kollegaer. I forlængelse af dette, er den eneste aktør der ikke får en direkte 

økonomisk gevinst ud af lovforslaget den enkelte medarbejder. Denne lovgivning fungerer således 

som en eksemplificering af, hvordan den neoliberale guvernementalitet fungerer. Når vi anskuer det 

økonomiske rationale, og de handlingsmuligheder der er indlejret i lovgivningen, ser vi at det kun er 

to af aktørerne, der ved at handle anderledes, kan forøge deres monetære økonomi. Men hvilken 

kapital kan individet så udvide? Ifølge den neoliberale guvernementalitet og Beckers teoretiske 

perspektiv, begynder staten at økonomisere andre felter af mennesket. Her ligger en mulighed for at 

individet kan højne eksempelvis sine sproglige eller faglige kompetencer, og dermed øge sin egen 

human kapital. Heri ligger der også en splittelse imellem det kollektive og det individuelle, for efter 

denne lovændring er ansvaret for at øge sin human kapital, lagt over på individet. Nu er det ikke 

længere statens rolle at opkvalificere den enkelte så de igen har kompetencerne til at varetage en 

arbejdsfunktion. Det bliver derimod den enkeltes ansvar at finde et tilskudsfinansieret arbejde, hvor 

de kan opbygge den humane kapital til igen at kunne indtræde i en fastansættelse. 

I forhold til kollektivisme og individualisme, samt udfordringen for det danske arbejdsmarked 

generelt, er løntilskudsordningen en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der ligger til grund for en del af de 

udfordringer, der blev beskrevet i første case. Udvidelsen af rammen for prekære ansættelsesforhold 

med løntilskud og virksomhedspraktik omhandler for individet den samme problemstilling om 

tilhørsforhold i kraft af usikre ansættelsesforhold. Løntilskudsordningen kan forstås som en 
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incitamentsstruktur for den enkelte, hvor forøgelsen af ens human kapital bliver en forudsætning for 

anskaffelsen af en fuldtidsbeskæftigelse. Tilhørsforholdet til en bestemt fagforening kan blive 

kompliceret at fastholde, da man står i prekær situation på arbejdsmarkedet. Det er grundlæggende 

en forskydning mod et mere individualistisk syn på den enkelte og denne aktivering, der kan antages 

at kompromittere kollektivismen. 

12.2.3. HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN 

Et af de største og mest markante fald i medlemstallet for de faglige organisationer sker i 2012, hvor 

230.728 medlemmer forlader den samlede FH-fagbevægelse på et enkelt år. Som belyst i første 

analyseafsnit, er årsagen for faldet i organiseringsgraden en kompleks størrelse at forklare til fulde. 

De udfordringer der blev gennemgået i analysen, blev alle undersøgt som værende mulige 

forklaringer. Men hvor første analyse undersøgte fagbevægelsens mest presserende udfordringer, var 

første analyse ikke orienteret mod lovgivningens indflydelse. Men hvis vi ser nærmere på hvilke 

lovændringer der finder sted i perioden, må vi antage at en anseelig del af dem har taget valget på 

baggrund af halveringen af dagpengeperioden. 

De nye regler på dagpengeområdet, der medfører at man nu kun er sikret understøttelse i to år fremfor 

fire, er en markant ændring af sikkerhedssiden af flexicuritymodellen. Ved indgåelsen af 

flexicuritymodellen opstod der et balancepunkt imellem de gensidigt afhængige elementer, 

fleksibilitet og sikkerhed. Halveringen af dagpengeperioden er et markant indgreb i sikkerhedssiden 

af denne balance. Som identificeret i afhandlingens empiriske afsnit, foreligger der for mange en 

grundantagelse om, at der eksisterer en sammenhæng mellem fagforeninger og a-kassen. Dette 

medfører, at når den aktive arbejdsmarkedspolitik går ind og påvirker forholdene i sikkerhedsnettet, 

griber den også ind i selve fagforeningsmedlemsskabet. Staten intervenerer dermed, i kraft af den 

førte politik, i eksistensbetingelserne for aftalemodellen. Det er forventeligt at individet vil reagere 

på en sådan ændring i vilkårene for sikkerhedsnettet, da forestillingen om at fagforening- og a-

kassemedlemskabet udgør et samlet produkt, som individet skal tage et aktivt valg om at købe. 

Individet, som rationel økonomisk agent, vil stå i en situation, hvor det skal vurderes om hvorvidt 

dette produkt stadig er værd at investere i, da produktet har mistet værdi, selvom at prisen på produktet 

stadig er den samme. Hvis denne antagelse sættes ind i en økonomisk rationalitetskalkule, vil en andel 

af medlemmerne, formentligt stadig vurdere at udbyttet af produktet stadig har en tilpas stor værdi i 

forhold til at deltage i det faglige fællesskab. I kraft af når den aktive arbejdsmarkedspolitik, forringer 

produktets værdi markant, vil det have konsekvenser for organiseringsgraden, da den andel af 

individer, som udelukkende anskuer det faglige fællesskab som en økonomisk sikring mod ledighed, 

vil have større incitament for at melde sig ud. 
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Denne lovgivning fremstår som et eksempel på, hvilke konsekvenser den aktive 

arbejdsmarkedspolitik kan have på aftalemodellen. Halveringen af dagpengeperioden er som 

udgangspunkt blot en lovgivningsmæssig ændring af sikkerhedsdelen, men når en stor del af 

danskerne tror at fagforeninger og a-kasse systemet hænger sammen, kommer lovændringen til at 

påvirke tilslutningen til fagbevægelsen. Frasigelsen af det kollektive til fordel for sin egen 

individuelle økonomiske frihed, medfører konsekvent en større byrde for det resterende kollektiv. I 

situationer hvor sikkerhedssiden af flexicuritymodellen udfordres, vil det medføre et fald i 

medlemstallet i fagforeningerne. Dette medfører endvidere et økonomisk tab for det faglige 

fællesskab, som forringer den ydelser der bliver udbudt, både til individet, men også i forhold til de 

kollektive overenskomstforhandlinger. Det faglige fællesskab lider et tab i forhold til, at de stadig er 

ansvarlige for at forhandle kollektive overenskomster, som også vil dække de der har fravalgt 

kollektivets løn- og arbejdsvilkår. Til slut påvirkes fagbevægelsens legitimitet i 

overenskomstforhandlingerne, grundet den faldende repræsentativitet, som følge af udmeldingerne. 

12.2.4. FRADRAGSORDNINGEN - DET ØKONOMISKE ASPEKT 

Når staten intervenerer og opbygger incitament strukturer for menneskelig adfærd, kan det udformes 

på måder der er mere eller mindre direkte. Som vi tidligere har adresseret, er en af de afgørende 

faktorer for hvorvidt at man melder sig ind i en fagforening eller forbliver medlem, det økonomiske 

aspekt. I og med at staten understøtter faglig organisering via fradragsordningen, vil enhver ændring 

af beløbet derfor have en direkte effekt på udfaldet af, hvordan aktørens cost-benefit-analyse af 

situationen falder ud. Hvor halveringen af dagpengeperioden var et aktiv arbejdsmarkedspolitisk 

tiltag, er der her tale om et politisk funderet tiltag, der har en direkte effekt på aftalemodellen. Dog er 

begge lovændringer er kendetegnet ved at indeholde en forringelse af fagforeningsmedlemsskabet 

som produkt, enten i form varens værdi eller pris. 

Der ender med at være op til fagforeningerne selv, at vurdere hvorledes de vil håndtere denne 

situation. Hvis man antager at fagbevægelsen skal sikre sin egen kapital bedst mulig, er det valg, de 

tager forholdsvist afgørende. En central pointe i første analysedel omhandlede markedsliggørelsen af 

fagbevægelsen, hvor de enkelte fagforeninger blev beskrevet som deres egen virksomhed. Dog, som 

pointeret, har fagforeningen som virksomhed, ikke de samme handlemuligheder i forhold til en 

almindelig virksomhed. Dette betyder, at når staten gennem lovændringer intervenerer i og regulere 

prisen på produktet, er fagforeningerne dårligere stillet i forhold til at reagere. Markedsliggørelsen af 

fagbevægelsen medfører at de må agere på markedsvilkår. I forlængelse af dette har fagbevægelsen 

en række begrænsede muligheder for at handle. Først og fremmest kan de fastholde prisen på 

kontingentet. Dermed bliver det dyrere for det enkelte medlem, da fradraget er blevet mindre, mens 
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fagforeningerne beholder mest mulig økonomisk råderum. Fagforeningerne kan også vælge at sænke 

prisen på kontingentet, for at kompensere deres medlemmers økonomiske tab og dermed miste 

økonomisk råderum. 

Den enkelte fagforenings overvejelse i denne situation, er sammenlignelig med den cost-benefit-

analyse, som det enkelt fagforeningsmedlem må gøre sig. Den økonomiske kalkule, og herved den 

økonomiske rationalitet, er således synkron, selvom at fagforeningens situation er langt mere 

kompleks. Hvis prisen på kontingentet besluttes at fastholdes, ændrer dette ikke umiddelbart på 

fagforeningens økonomiske grundlag. Dette kommer dog med det aber dabei, at prisen på 

kontingentet for individet anskues som værende forøget, hvilket tilskynder et incitament til at forlade 

det kollektive fællesskab, da udbyttet af varen ikke følger med prisudviklingen. I tilfælde af at den 

enkelte fagforening sænkede prisen for at kompensere for statens indgriben, vil der ikke være noget 

yderligere incitament for det enkelte medlem til at forlade fagforeningen. Konsekvensen er derimod, 

at det vil være i modstrid med fagforeningens egen ageren som homo economicus, da de naturligt vil 

miste en markant del af deres økonomiske råderum, som følge af en prisnedsættelse. 

Der er en paradoksalitet forbundet med dette valg, da begge muligheder ville udmunde i en forværret 

situation for det faglige kollektiv. Desuden er det problematisk at konkludere på denne forholdsvis 

simple cost-benefit-analyse, da andre vigtige faktorer undlades. Dog er forståelsen af fagbevægelsens 

position igennem de politiske nedslagspunkter sammenholdt med første analyseafsnits gennemgang 

af de mest presserende udfordringer, en understregning og forståelse af årsagen til faldet i 

organiseringsgraden. En årsag der fundamentalt bygger på en forskydning fra kollektivisme til 

individualisme, og som opererer indenfor begreberne om organisering og frihed. 

12.3. RETNINGNEN FOR DANSK LOVGIVNING OG DE STIER DEN SKABTE 

De enkeltstående lovændringer har alle en betydning for den danske arbejdsmarkedsmodel. Som 

beskrevet spænder de over mindre og større ændringer der har varierende konsekvenser. Men i en 

dansk kontekst er enkeltstående lovændringer sjældent samfundsændrende, og derfor er det 

nødvendigt at se nærmere på, hvordan lovændringerne tilsammen kan have en markant 

samfundsændrende effekt. 

Foucaults beskrivelser af markedet som omdrejningspunkt for regeringspraksissen, fungerer som en 

kalkule, hvorved man kan forstå de styringsmekanismer, der er indlejret i de politiske beslutninger. 

Op igennem 1980’erne, altså årtiet der førte op til den politiske fødsel af flexicuritymodellen, havde 

man politisk foretaget adskillige forsøg på at genoprette den danske økonomi og få bugt med den høje 

arbejdsløshed. Løsningen blev flexicuritymodellen, og dermed også en udvidelse af 

regeringspraksissen, der efter dennes indførsel i høj grad kom til at bero på det Pierson, betegner som 
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det politiske marked. Hensigten med indførslen af de fleksible- og sikkerhedsorienterede mekanismer 

var, at man ville kunne skabe grobund for, at både arbejdsgivere og lønmodtagere vil agere som 

økonomiske individer og dermed følge de rationaler, der er indlejret i modellen. 

Dette stiafhængighedsargument vil tage sit udspring i det tredje element: den aktive 

arbejdsmarkedspolitik. For det er netop igennem denne tilgang til politiske ændringer, at de 

undersøgte lovændringer primært beror på. Ydermere er det denne aktive arbejdsmarkedspolitik, der 

i høj grad har haft indflydelse på aftalemodellen, organiseringsgraden og det kollektive 

værdigrundlag. 

Den aktive arbejdsmarkedspolitik har som hovedformål at påvirke individer til at komme i 

beskæftigelse. Det var som udgangspunkt via en lovgivning som fokuserede på målrettede 

opkvalificeringsforløb, der kunne øge de involveredes humane kapitaler, så deres kompetencer var 

tilpasset de opgaver, som virksomhederne havde et behov for at få udført. I dette udgangspunkt spiller 

staten en afgørende rolle, da det både er dem, der påtager sig ansvaret for opkvalificering og som 

pådrager sig ansvaret for opretholdelsen af sikkerhedsnettet. Et afgørende brud i den førte politik 

igennem de seneste årtier, er den forskudte ansvarsfordeling mellem det kollektive og det 

individuelle. De forestående afsnit beskæftiger sig med, hvordan de undersøgte lovforslag fungerer 

som en række af centrale knudepunkter, der har en medvirkende, faciliterende og aktiv part i dette 

skift. 

En af de afgørende faktorer på tværs af de undersøgte lovændringer er, at de har etableret en større 

personlig frihed, til selv at vurdere, hvad man anser som værende mest rentabelt. Denne sti starter 

med det centrale knudepunkt, vi ser i forbindelse med henholdsvis lovændringerne om tværfaglige a-

kasser og ændringen af foreningsloven. Når man kiggere nærmere på lovændringen om tværfaglige 

a-kasser, adskiller den sig fra den gældende tendens i tiden, da mange af de andre centrale 

knudepunkter indeholder et argument om en besparelse på statens finanser. Dette er ikke tilfældet 

med denne lovgivning, der derimod medfører staten en udgift på et tocifret millionbeløb om året. I 

og med at denne lovændring ikke er forbundet med en økonomisk gevinst, må grundlaget for at den 

blev vedtaget, findes et andet sted. Derfor er det således også en regeringspraksis, der bygger på et 

rationale om, at man ønsker at påvirke humane kapitaler, har stor tiltro til at det politiske marked 

virker og at en anseelige andel vil agere derefter. Det der fremstår som hovedformål for denne 

lovændring, er et ønske om at øge borgernes naturlige frihed, således at de valg de ønsker at tage, i 

højere grad beror på deres egen nyttekalkule, og kun deres egen. Dette medfører også at incitament 

strukturer, der skal sikre individets interesser igennem kollektivet, svækkes og udbyttes med 

individuel handlefrihed. 
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Fire år efter lovændringen om tværfaglige a-kasser, vedtages der en lovgivning der skriver sig ind i 

denne tendens, ændringen i foreningslovgivning. Forskellen på de to lovændringers grundlag skal 

findes i, hvordan de er blevet til. For hvor den første er udformet i en dansk kontekst og af den 

daværende siddende regering, er den anden lovændring udformet på baggrund af en EU-bestemmelse 

om personlig frihed til at vælge, hvilke foreninger man ønsker medlemskab af. Uanfægtet af hvilken 

frihed denne medfører, indeholder den således også muligheden for at udtræde af det faglige 

fællesskab, og forstærker således den sti som blev etableret med de tværfaglige a-kasser. 

Hvis vi vender os mod det næste centrale knudepunkt, ser vi hvordan løntilskudsordningen bliver til, 

og hvordan den intervenerer på det politiske marked. Denne lovgivning adskiller sig ved at 

hovedsageligt at være en håndsrækning til arbejdsgiversiden og dermed en udvidelse af 

fleksibiliteten, da den indfører nye statsstøttede ansættelsesformer. Mekanismen i denne lovgivning 

medfører at de enkelte individer bliver sat i en situation, hvor de ikke længere opnår den samme form 

for sikkerhed i deres ansættelsesformer. Problematikken i netop denne lovgivning er, at den medfører 

nye lag i den måde ansættelsesforhold virker på. Virksomheder får incitament til at ansætte 

medarbejdere under prekære ansættelsesforhold, da det er mindre omkostningstungt at få en eventuelt 

statsstøttet medarbejder. Dette medfører at den individuelle sti forøges, da flere oplever en mindre 

tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor heller ikke nødvendigvis kan se fordelen i at deltage i 

kollektivet, da de ikke anser sig selv som værende en del heraf. 

I forlængelse heraf er det også relevant at se nærmere på, hvorvidt det samme rationale gør sig 

gældende for de lovændringer, der intervenerer i sikkerhedssiden af flexicuritymodellen. 

Lovændringen om halveringen af dagpengeperioden tilhører denne kategori i udvalget af politiske 

nedslagspunkter. Beslutningen adskiller sig markant fra de andre knudepunkter, da den medfører en 

økonomisk gevinst for staten. Endvidere, som beskrevet i analysens forudgående afsnit, er en markant 

konsekvens ved ændringen af dagpengeperioden, at det faglige kollektiv svækkes. For som vi allerede 

har set, er forbindelsen mellem fagforeningerne og a-kasserne dybt rodfæstet, og det medførte også 

et fald i medlemstallet for FH-fagbevægelsen på 230.782 medlemmer. Endnu engang ser vi, hvordan 

stiafhængigheden kommer i spil ud fra rationalet om at lave incitamentsstrukturer, der fordrer, at 

individet kun fokuserer på sin egen kortsigtede nyttekalkule, som den force, der driver det politiske 

marked i denne tid. 

Det sidste centrale knudepunkt er lovændringerne i fradraget til fagforeninger, som flere gange er 

blevet justeret. Lovændringerne på netop dette område er særligt politiseret og griber ind i både en 

økonomisk tese og på det politiske marked. Rent økonomisk medfører et fald i fradraget naturligt, at 

det individuelle incitament til at forlade det faglige kollektiv styrkes, da prisen på produktet stiger, 

uden at produktet i sig selv forbedres. Lovændringen, hvor fradraget blev sænket, blev således udført 
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på baggrund af et økonomisk rationale om at spare på statsfinanserne. Beslutningen om at hæve 

beløbet igen, er således en af de få modreaktioner i den øgede individualisering af danskernes valg. 

12.4. SAMMENFLETNINGEN AF DE CENTRALE KNUDEPUNKTER 

De respektive politiske beslutninger kan siges at have forskellig karakter. En del af ændringerne kan 

beskrives som aktiv arbejdsmarkedspolitik, herunder menes halveringen af dagpengeperioden og 

løntilskudsordningen. De resterende nedslagspunkter kan beskrives som politik, der har en direkte 

effekt på fundamentet for aftalemodellen, herunder menes ændringer om tværfaglige a-kasser, 

foreningsfriheden og fradragsændringerne i henhold til det faglige kontingent. Opstillet på denne 

måde, kan det umiddelbart være problematisk at tillægge de enkelte ændringer særegen betydning, 

da enkelte politiske ændringer sjældent har massivt vidtrækkende konsekvenser. Men forstået i 

konteksten af Piersons teori om stiafhængighed, kan disse politiske nedslagspunkter antages at fordre 

to særegne tendenser. 

De ændringer, der kan karakteriseres som aktiv arbejdsmarkedspolitik, indeholder en fundamental 

grad af økonomisk rationalitet. Halveringen af dagpengeperioden samt løntilskudsordningen kan 

antages at repræsentere en tendens, hvor staten regulerer centrale elementer i flexicuritymodellen, 

med en intention om økonomisk rentabilitet for øje. Denne gennemgående økonomiske tendens har 

enorme konsekvenser for den danske aftalemodel. Udover at staten agerer som homo economicus, 

sætter den aktive arbejdsmarkedspolitik det enkelte individ i en situation, som nødvendigvis fordrer 

en cost-benefit-analyse af nytten ved det faglige kollektiv. Konsekvensen ved halveringen af 

dagpengeperioden, var en markant del af årsagen til det største fald i organiseringsgraden blandt de 

overenskomstbærende fagforeninger. Løntilskudsordningen indeholder den samme økonomiske 

rationalitet i kraft af fordelingen af udgifterne forbundet med lønmodtagere ansat i løntilskudsjob. 

Ligeledes har løntilskudsordningen en effekt på individet i kraft af prekære ansættelsesforhold. 

Effekten på aftalemodellen er ikke åbenlys, men de nye former for ansættelser kan være medvirkende 

til en erodering af individets tilhørsforhold til det faglige kollektiv. Individet tillægges med 

løntilskudsordningen mere ansvar og forvalter herigennem i højere grad sin human kapital. Dermed 

kan den aktive arbejdsmarkedspolitik beskrives som indeholdende en tendens, hvor den økonomiske 

rationalitet prioriteres, men med indirekte konsekvenser for den danske aftalemodel. 

De resterende politiske nedslagspunkter omhandlende de tværfaglige a-kasser, foreningsfriheden og 

fradragsordningen kan ikke åbenlyst karakteriseres som aktiv arbejdsmarkedspolitik. 

Fradragsordningen indeholder dog en sammenlignelig grad af økonomisk rentabilitet, men kan 

beskrives som havende en mere direkte korrelation til fagbevægelsen, og dermed aftalemodellens 

udfordringer. Ændringerne i fradragsordningen ansporer individet til konkret at overveje, om 



88 

 

fagforeningsmedlemsskabet ”kan betale sig”. At individet må overveje fagforeningsmedlemsskabet 

med udgangspunkt i en økonomisk rationalitet, kan i konteksten af stiafhængigheden antages som 

værende blevet muliggjort ved ændringen af foreningsfriheden og de tværfaglige a-kasser. Der er en 

tendens bundet til disse tre politiske nedslagspunkter, hvor individet, i takt med gradvis forøgelse af 

frihed, bliver pådraget mere ansvar for sine egne handlinger. Denne grundlæggende frihedstendens 

har direkte konsekvenser for fagbevægelsen og de facto organiseringsgraden. 

Som centrale knudepunkter, i Piersons forståelse af en stiafhængig politisk udvikling, har de fem 

politiske nedslagspunkter karakter af to overordnede tendenser: økonomisk rationalitet og et individ- 

og frihedsorienteret fokus. Disse to tendenser kan med Piersons teori for sigte, betragtes i en 

kronologisk udvikling, hvor de politiske nedslagspunkter indbyrdes forstærker hinandens effekter. 

Den samlede effekt af de politiske nedslagspunkter påvirker aftalemodellen og fagbevægelsen i en 

særlig markant grad. Fordringen af individualisme og frihed er direkte kontrær med, og udfordrer 

kollektivismen og organisering som grundideal og værdi for den danske arbejdsmarkedsmodel. 

13. OPSUMMERING AF ANALYSEDELENES HOVEDPOINTER  

13.1. BESVARELSE AF FØRSTE UNDERSPØRGSMÅL 

Første analysedel undersøgte den danske arbejdsmarkedsmodels udfordringer, der blev identificeret 

i det empiriske grundlag. Organiseringsgradens fald, og som konsekvens, arbejdsmarkedets parters 

repræsentativitet, var den underliggende struktur, som udfordringerne blev undersøgt i lyset af. 

Analysens underpunkter var markedsliggørelsen af fagbevægelsen, freerider-problematikken, 

prekære ansættelsesforhold og presset fra EU, herunder social dumping. 

Analysen af markedsliggørelsen viste, at siden lovændringen om foreningsfriheden, opererer 

fagbevægelsen i stigende grad på markedsvilkår. Ved udnyttelse af Foucault og Beckers 

begrebsapparat inciterede denne ændring en højere grad af økonomisk rationalitet, både for 

fagbevægelsens virke, for individets adfærd i relation til denne og i analysen af dette forhold. 

Markedsliggørelsen påvirker organiseringsgraden og dermed aftalemodellens repræsentative 

grundlag, ved at bryde med fagbevægelsens medlemsmonopol og istandsætte det individuelle 

økonomisk aktive valg som primært adfærdsrationale fremfor kollektivismen. 

Freerider-problematikken blev i perspektivet af Lockes kontraktteori krystalliseret som individets 

økonomiske fordel ved at fravælge kollektivet. Det aktive valg om at stå udenfor de 

overenskomstdækkende fagforeninger, men samtidig nyde godt af de kollektive goder forhandlet af 

disse, påvirker organiseringsgraden. Muligheden for at foretage det økonomisk rentable valg trumfer 

det kollektive værdigrundlag. 
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I relation til de prekære ansættelsesforhold, blev Foucault og Becker genaktiveret i forståelsen af det 

enkeltes fagforeningsmedlems human kapital. Det blev konkluderet, at varierende ansættelsesforhold 

fordrer et usikkert tilhørsforhold til det kollektive fællesskab. En investering i et fællesskab som 

individet ikke kan spejle sig selv i, eller se en gevinst i, vil blive betragtet som en investering uden 

noget nævneværdigt afkast, hvilket påvirker organiseringsgraden. 

Undersøgelsen af presset fra EU viste muligheden for, at ekstern intervention kan påvirke den interne 

aftalemodel. Aftalemodellen blev beskrevet som samfundskontrakten, hvilket i relation til EU-

direktivet om mindsteløn, de facto ville blive afskaffet, da det kollektive grundlag bygger på frivilligt 

indgåede overenskomstaftaler. 

Udfordringerne blev gennem udnyttelsen af begreberne om stiafhængighed og feedback-effekter, 

beskrevet som værende en del af ét samlet narrativ, hvor udfordringernes indbyrdes afhængighed 

konstituerer et velfunderet argumentationsgrundlag for den faldende organiseringsgrad ved en 

gradvis erodering af kollektivisme og organisering til fordel for individualisering og frihed. 

13.2. BESVARELSE AF ANDET UNDERSPØRGSMÅL 

Den anden analysedel undersøgte udvalgte politiske beslutninger, der alle blev foretaget efter 

indsættelsen af flexicuritymodellen. Analysen omhandlede spørgsmålet om, hvordan politiske 

beslutninger påvirker forholdet mellem kollektivisme og individualisme. De undersøgte beslutninger 

var flexicuritymodellen, tværfaglige a-kasser og foreningsfriheden, løntilskudsordningen, halvering 

af dagpengeperioden og fradragsordningen på faglige kontingenter. 

Indledningsvist blev flexicuritymodellen defineret som en grundlæggende arbejdsmarkedsstruktur for 

aftalemodellen som samfundskontrakt. Ændringer i henholdsvis sikkerheds- og fleksibilitetssiden via 

den aktive arbejdsmarkedspolitik, blev understreget som værende funderet på en økonomisk 

rationalitet, der understregede statens rolle som homo economicus. 

De politiske ændringer omhandlende tværfaglige a-kasser og foreningsfrihed, i forlængelse af første 

analysedel, blev defineret som muliggørelsen af den økonomiske rationalitet som 

adfærdsbestemmende. Det blev beskrevet hvordan fagbevægelsens monopolsikrede organisering 

blev brudt til fordel for individets selvbestemmelse og frihed. 

Løntilskudsordningen blev undersøgt i henhold til det statslige homo economicus og det enkelte 

individs human kapital. Ordningen kunne forstås som en incitamentsstruktur for individet, med 

henblik på, at forøgelsen af human kapital bliver forudsætningen for fuldtidsbeskæftigelse. 

Konsekvensen af løntilskudsordningen er en øget individualisering, som via forskydningen af ansvar, 

kompromitterer kollektivismen. 
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I relation til halveringen af dagpengeperioden blev a-kasse og fagforening, grundet den forestillede 

forbindelse herimellem, subsumeret under betegnelsen af én samlet vare. Halveringen af 

dagpengeperioden forringer herved dette produkts værdi, hvilket påvirker organiseringsgraden i kraft 

af individets økonomiske cost-benefit-analyse. 

Fradragsordningen er ligeledes en politisk ændring der, i varebetegnelsen af a-kasse og fagforening, 

direkte regulerer prisen. Aftalemodellen, funderet på kollektivisme og organisering, presses på sin 

repræsentativitet, da individerne i kraft af den økonomiske rationalitet får et større incitament til 

udmeldelse. 

Ved udnyttelsen af begreberne om stiafhængighed og feedback-effekter blev de politiske 

beslutninger, beskrevet som værende del af ét samlet narrativ, hvor de tilsammen udgør et velfunderet 

argumentationsgrundlag for en politisk inciteret substituering af kollektivisme og organisering til 

fordel for individualisme og frihed, med en eftertrykkelig påvirkning af aftalemodellens 

repræsentativitet. Effekten af disse politiske beslutninger har dermed en markant indflydelse i forhold 

til at installere og fremprovokere de udfordringer, som den danske arbejdsmarkedsmodel står overfor. 

14. DISKUSSION 

14.1. ”HVORDAN KOM VI HERTIL?” 

Denne afhandling indledtes med tre citater fra henholdsvis Mette Frederiksen, Lizette Risgaard og 

Jacob Holbraad, der hver især udtrykte en begejstring for den danske arbejdsmarkedsmodel. I 

afhandlingens empiriske grundlag understregede interviewpersonerne, at arbejdsmarkedsmodellen 

var en vital del af hele det danske samfund, men at den stod overfor markante og potentielt 

forandrende udfordringer. Hvis den danske arbejdsmarkedsmodel lovprises af alle repræsentative 

parter, må man antage, at det ikke har været intentionen, at arbejdsmarkedsmodellen er endt i den 

nuværende situation, som analysen beskrev og konkluderede. Det forestående afsnit diskuterer denne 

paradoksalitet. 

I udgangspunktet kan denne situation beskrives som et resultat af en stiineffektivitet, hvor resultatet 

af en beslutningskæde ikke nødvendigvis har den højeste nytte i forhold til andre alternativer. Hvis 

intentionen er at den danske arbejdsmarkedsmodel skal bevares, kan den nuværende situation ikke 

beskrives som havende den højeste nytte. Det nærværende spørgsmål i kontekst af denne 

stiineffektivitet er, at hvis ingen af arbejdsmarkedets aktører ønsker at undergrave den danske 

arbejdsmarkedsmodel, hvorfor befinder modellen sig så i denne tilstand? 
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Udover stiineffektivitet er feedback-effekter kendetegnet ved tre andre grundtræk: uforudsigelighed, 

infleksibilitet og fejls betydning. Disse tre grundtræk bliver aktiveret i de forestående afsnit i forhold 

til det ovenstående spørgsmål. 

Uforudsigeligheden kan i relation til arbejdsmarkedspolitikken og flexicuritymodellen antages at 

blive væsentlig mindre, da det med muligheden for reguleringer på sikkerheds- og fleksibilitetssiden 

bliver nemmere at navigere i og forstå, hvordan forskellige tiltag påvirker individers 

handlemuligheder. Dog viste den anden analysedel, at en række lovændringer, har haf uforudsete 

konsekvenser i forhold til intentionen og ønsket om at bevare arbejdsmarkedsmodellen. 

I forhold til de politiske beslutninger, kan det argumenteres for, at den enkelte ændring er vedtaget 

med en klar hensigt og forståelse af, hvad konsekvenserne heraf ville blive. Ganske vist kan der ligge 

en uforudsigelighed i eksempelvis halveringen af dagpengeperioden anskuet i forhold til de drastiske   

konsekvenser denne havde på organiseringsgraden, men man må almindeligvis antage, at politiske 

ændringer er gennemarbejdede i forhold til effekt. Uforudsigeligheden kommer i højere grad til 

udtryk i summen af de politiske beslutningers konsekvenser. Som variable i en politisk proces er de 

undersøgte beslutninger præget af en indbyrdes gensidig afhængighed. Det betyder, at når de politiske 

beslutningers effekt forstærkes af hinanden, kan den samlede konsekvens være svær at forudsige. 

Infleksibilitet dækker over, at de beslutninger man tager, kreerer en sti, der gradvist bliver sværere at 

afvige fra jo længere man bevæger sig ud ad denne retning. Dette træk ved feedback-effekter er 

relevant i forhold til den sti, som den aktive arbejdsmarkedspolitik har fulgt gennem de seneste årtier. 

Arbejdsmarkedspolitiske lovændringer indeholder hyppigt et fælles mål om at spare på de offentlige 

udgifter. Dette gjorde sig gældende ved både halveringen af dagpengeperioden og indførelsen af 

løntilskudsordningen. At hovedformålet med arbejdsmarkedspolitikken ofte er at minimere de 

offentlige udgifter, er karakteristisk for en politisk infleksibilitet. Denne kan også beskrives i den 

aktive arbejdsmarkedspolitiske tendens til at ligge en højere grad af ansvaret over på det enkelte 

individ. I forhold til den aktive arbejdsmarkedspolitiks indflydelse på aftalemodellen, som blev belyst 

i de analytiske afsnit, er infleksibiliteten i høj grad en faktor der ligger til grund for 

arbejdsmarkedsmodellens nuværende situation. 

Fejls betydning er defineret ved, at en række forskellige faktorer, som ikke er direkte relevante for 

undersøgelsen, kan have en afgørende betydning for hvordan fremtiden bliver udformet. I denne 

kontekst er det relevant at evaluere selve rammesætningen for flexicuritymodellen forstået som 

balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed. Igennem den aktive arbejdsmarkedspolitik kan man 

argumentere for, at der er opstået en række fejl, der ikke tilgodeser princippet om balance. I de 

undersøgte lovændringer, var der en klar prioritering af at tilgodese fleksibilitetssiden og forringe 

sikkerhedssiden. Hvis intentionen med flexicuritymodellen er at opretholde balancepunktet, kan en 
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nedprioritering af sikkerhed til fordel for fleksibilitet på sigt skævvride balancen. I forhold til den 

påviste sammenhæng mellem flexicuritymodellen og aftalemodellen, kan arbejdsmarkedsmodellens 

nuværende situation kendetegnes ved denne prioritering. 

En anden fejl kan betegnes som ansvarsfordelingen i forlængelse af værdiforskydningen fra 

kollektivisme og organisering til individualisme og frihed. Ud fra antagelsen om, at alle 

arbejdsmarkedets aktører gerne vil bevare arbejdsmarkedsmodellen, må man antage, at der er en 

bevidsthed om kollektivisme, som det grundlæggende element i aftalemodellen. Man kan dermed 

argumentere for, at det helt grundlæggende er en ”fejl”, at individet bliver centrum for 

regeringspraksissen, hvis man vil bevare arbejdsmarkedsmodellen. 

Ydermere er konsekvensen heraf, at individet selvstændigt må drage beslutninger. Dette er naturligvis 

ikke et problem i sig selv, men når individer handler som homo economicus, kan man argumentere 

for at fejls betydning også eksisterer på individbasis. Analysen beskrev det individuelle valg om 

udmeldelse af en overenskomstbærende fagforening, som værende økonomisk rationelt. Dette kunne 

være i kraft af den økonomiske besparelse af det faglige kontingent, eller grundet at individet stadig 

ville nyde godt af de kollektive overenskomster som freerider. Problematikken ved dette er, at 

individet der handler på kort sigt, ikke forholder sig til de potentielle økonomiske konsekvenser af 

aftalemodellens afvikling, da ens økonomiske rationale i højere grad forholder sig til ens egen 

nutidige situation. Det kortsigtet handlende individ vil vurdere handlingen om udmeldelse af den 

overenskomstbærende fagforening som den mest rationelle. Men med udviklingen, som afhandlingen 

har belyst, kunne man forestille sig, at det mest økonomisk rationelle valg, på lang sigt, ville være at 

indmelde sig eller blive i den overenskomstbærende fagforening. De individuelle økonomiske 

gevinster forbundet med freerideren eksisterer udelukkende i kraft af opretholdelsen af den faglige 

organisering. Hvis aftalemodellen ikke fandtes, ville begrebet om freerideren ikke kunne eksistere. 

Måske ville den ægte homo economicus derfor prioritere den langsigtede økonomiske gevinst ved 

opretholdelsen af fagbevægelsens repræsentativitet. 

Denne gennemgang af de politiske beslutningers konsekvenser ved brug af Piersons begreber viser, 

en mulig årsagsforklaring på arbejdsmarkedsmodellens nuværende pressede situation. Ud fra 

enigheden om, at arbejdsmarkedsmodellen skal bevares, kan denne udvikling og situation ikke 

betegnes som eftertragtet. Der kan om muligt foreligge andre årsager til, at organiseringsgraden falder 

og aftale- og herigennem arbejdsmarkedsmodellen presses. Men denne forklaring understreger, at 

hvis ønsket er en bevarelse af arbejdsmarkedsmodellen må den politiske indvirkning på 

aftalemodellen genvurderes. 
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14.2. FREMTIDEN FOR DEN DANSKE ARBEJDSMARKEDSMODEL 

Uagtet arbejdsmarkedets aktørers udtalte interesse i at bevare den danske arbejdsmarkedsmodel, og 

de mulige årsagsforklaringer der ligger til grund for det nuværende scenarie, er det faktuelt, at den 

danske arbejdsmarkedsmodel er under forandring. Det komplekse men nærværende spørgsmål er: 

hvordan kommer arbejdsmarkedsmodellen til at se ud i fremtiden? Logisk set er der to mulige 

fremtidsscenarier i henhold til organiseringsgradens udvikling. Den kan stige, eller den kan fortsat 

falde. 

Hvis organiseringsgraden stiger i kraft af, at individet vurderer, at det økonomisk bedst kan betale sig 

at støtte op om de overenskomstbærende fagforeninger, bliver de nuværende udfordringer 

ligegyldiggjorte, og arbejdsmarkedsmodellen kan fortsat blive bevaret. 

Men hvad sker der med arbejdsmarkedsmodellen, hvis individualiseringen og det økonomiske 

rationale fortsætter, og individet får mere frihed, til selv at vurdere sin egen situation? 

Denne udvikling vil uundgåeligt medføre en række uønskede konsekvenser. Når det økonomiske 

rationale for staten indebærer at minimere udgifter, vil det have en yderligere effekt på de valg 

individet har ansvar for. Den evalueringsproces som individet må igennem for at træffe den mest 

rationelle beslutning, vil bero på de informationer, der er tilgængelige. Hvis det kortsigtede homo 

economicus skulle anskue virkeligheden som den er i dag, ville det økonomisk bedst kunne betale sig 

at tegne et medlemskab i den billigste a-kasse, og lade være med at organisere sig i en fagforening, 

da det grundet analysens konklusioner, ikke ville give mening for individet. 

Pierson beskriver, at en af de mekanismer der gør sig gældende, når man regerer på det politiske 

marked er, at individer har en tendens til at agere som andre. Dette medfører at des lavere 

organiseringsgraden bliver, des mere vil det for individet være rationelt ikke at være organiseret, men 

derimod blot forsikre sig mod arbejdsløshed. Det kan virke som et radikalt fremtidsscenarie, for 

historisk har den danske arbejdsmarkedsmodel været en integral del af hvordan det danske samfund 

fungerer, men hvis grundlaget for arbejdsmarkedsmodellen fortsat eroderes, eller i hvert fald erstatter 

kerneværdierne med diametralt modsatte værdier, bliver modellen uundgåeligt anderledes. 

Hvis dette er tilfældet, hvordan kunne man så forestille sig at ændre stien, således at den danske 

arbejdsmarkedsmodel vil kunne blive bevaret? 

Såvel som en sti af politiske incitamenter, kan bane vejen for en mere individuel tilgang til ens 

økonomiske rationale, ligeledes burde man også kunne lave politiske incitamenter der centraliserer 

sig omkring kollektivismen som udgangspunkt for det økonomiske rationale. Den danske 

arbejdsmarkedsmodel opstod ud af nød. Rationalet der dannede grundlaget for modellen, og den tid 
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som den opstod i, er milevidt fra den aktuelle situation. Hvis politiske ændringer har tilvejebragt den 

nuværende situation, må det antages, at der kan skabes nye incitamenter, der kan genskabe grundlaget 

for, at kollektivismen igen bliver udgangspunktet for den danske arbejdsmarkedsmodel. 

I den aktuelle politiske situation, er der en begyndende tendens at spore i forhold til at få adresseret 

de problematikker, som den øgede individualisering har medført. I slutningen af oktober 2020, 

nedsatte regeringen ”Kommissionen for 2. generationsreformer”, der skal sætte fremtidens 

reformkurs (Finansministeriet 2020). Kommissionens arbejde er centreret om en række 

nedslagspunkter, som skal danne grundlag for fremtidige beslutninger: ”2. generations reformer skal 

sætte ind overfor komplekse udfordringer, som tidligere reformer ikke i tilstrækkeligt omfang har 

været i stand til at tage hånd om” (Kommissorium 2020: 2). Retningen for kommissionens arbejde 

indeholder et ønske om at få en mere holistisk tilgang til at løse de udfordringer som fremtiden byder 

på. I sammenhæng med den danske arbejdsmarkedsmodel er spørgsmålet, om kommissionens arbejde 

vil ændre på den grundlæggende politiske tendens, der har dannet stien af incitamenter, der har været 

dominerende igennem de seneste årtier. 

Konkret er der tre fokuspunkter, som reformer i fremtiden skal tage højde for. Første punkt omhandler 

bedre uddannelser for særligt at imødekomme den store andel unge under 25 uden uddannelse. 

Samtidig skal reformerne sikre at overgangen fra uddannelse til arbejdsliv bliver nemmere og 

endvidere forbedre rammerne for at erhvervslivet, eksempelvis ved gennem ny teknologi og 

innovation at skabe bedre jobs. Slutteligt lægges der op til, at tiltagene kan have en kortsigtet negativ 

effekt på de offentlige finanser, hvis det vurderes at have en positiv økonomisk effekt på lang sigt 

(ibid.). 

Denne nye tilgang til reformer er selvsagt et oplagt bud på hvordan, at man i fremtiden kan dæmme 

op for arbejdsløshed. Spørgsmålet er, om det vil have nogen reel betydning for de problemer som den 

aktive arbejdsmarkedspolitik har medført. Når man kigger nærmere på hvordan, at kollektivismen 

kan genindsættes som grundlæggende værdi for arbejdsmarkedsmodellen, er der nogle tendenser i 

grundlaget for denne kommission som peger i denne retning. Dette gælder blandt andet fokusset på 

hvordan man kan opkvalificere unge mennesker uddannelsesmæssigt, da de heraf vil få et stærkere 

tilhørsforhold til et fagligt fællesskab. På den anden side er det, på baggrund af analysen, tvivlsomt 

om hvorvidt det kommer kollektivismen til gode, at der er et stort fokus på at hjælpe virksomhederne. 

Inddragelsen af denne kommission er ikke et udtryk for, at arbejdsmarkedsmodellens udfordringer 

herigennem kan løses. Men i henhold til kommissionens arbejdsform, hvor ”(…) arbejdsmarkedets 

parter, erhvervslivet, interesseorganisationer, tænketanke og særligt sagkyndige (…) bliver inviteret 

til at bidrage med faglige idéer og forslag til udviklingen af reformpolitikken”, er der en 

grundlæggende forståelse for, at politiske ændringer tidligere ikke har kunnet tage hånd om 
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udfordringerne på arbejdsmarkedet. Den danske arbejdsmarkedsmodels nuværende udfordringer blev 

i høj fremprovokeret af politiske beslutninger. En øget bevidsthed om denne politiske indflydelse, 

særligt i forhold til påvirkning af aftalemodellens repræsentative grundlag, ville potentielt kunne 

trække stien i en anden retning. 

14.3. UDVIKLING ELLER AFVIKLING? 

Logisk set er princippet om organisation højere end princippet om ren og skær frihed. Det 

er den modne alder over for barnealderen, men historisk har den modne alder brug for 

barndommen for at udvikle sig, og kollektivismen forudsætter nødvendigvis den 

individualistiske periode (Gramsci 1918: 32). 

Denne afhandling blev indledt med ovenstående citat fra den italienske filosof Antonio Gramsci, hvor 

den grundlæggende begrebsdynamik og omdrejningspunktet for problemstillingen blev defineret: 

kollektivisme og individualisme. Afhandlingen har ikke til hensigt at bekræfte eller afkræfte 

Gramscis udlægning af forholdet mellem disse begreber, men med henblik på, hvordan den danske 

arbejdsmarkedsmodel har udviklet sig, er individualiseringens fordring af kollektivismen, ganske 

utydelig. Arbejdsmarkedsmodellen var funderet på kollektivisme og organisering som grundværdier, 

men den gradvise individualisering og frihedsudvidelse er i denne afhandling blevet klargjort som 

værende den fundamentale værdiforskydning, der presser arbejdsmarkedsmodellen på dens 

eksistensbetingelser. 

Denne tendens, hvor individet bliver sat fri fra den tvungne organisering, udvider mulighedsrummet 

hvori individet kan prioritere at fravælge kollektivismen til fordel for sin egen nytte. Spørgsmålet 

bliver i denne ombæring, om den kollektive nytte ville have været større end den udelukkende 

individuelle nytte for så vidt, at arbejdsmarkedsmodellen afvikles. Det er imidlertid uden for denne 

afhandlings ramme at konkludere om arbejdsmarkedsmodellen i fremtiden udvikles eller afvikles. 

Men udviklingen som afhandlingen skitserer, er dog i skarp kontrast til Gramscis udlægning af 

begrebsforholdet. Det er dog heller ikke utænkeligt, at den ultimative individualisering og den 

ultimative frihed, ville kunne genindsætte en bevidsthed og et behov for kollektivismen. Hvis nytten 

ved at stå på egne ben er markant værre, end den nytte som kollektivismen bragte med sig, kan 

individualiseringen muligvis på sigt komme til at genindsætte kollektivismen som kernen i 

arbejdsmarkedsmodellen. 

15. KONKLUSION 

Denne afhandling tog udgangspunkt i en diskrepans. På den ene side lovpriser og omtaler 

arbejdsmarkedets aktører den danske arbejdsmarkedsmodel som unik, bevaringsværdigt og af enorm 
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betydning for hele det danske samfund. På den anden side blev det observeret, at den danske 

arbejdsmarkedsmodel beskrives som værende presset og under forandring. Denne diskrepans 

dannede grundlaget for afhandlingens problemformulering: 

Hvordan udfordres den danske arbejdsmarkedsmodel, hvis grundværdierne om kollektivisme og 

organisering gradvist substitueres med individualisme og frihed? 

Besvarelsen af denne problemformulering blev muliggjort ved de følgende to underspørgsmål: 

”Hvordan kan arbejdsmarkedsmodellens identificerede udfordringer påvirke organiseringsgraden?” 

og ”Hvordan og i hvilken grad har udvalgte politiske beslutninger påvirket forholdet mellem 

kollektivisme og individualisme i forhold til den danske arbejdsmarkedsmodel?”. 

Afhandlingens undersøgelsesgenstand, arbejdsmarkedsmodellen, blev defineret som bestående af tre 

gensidigt afhængige komponenter: aftalemodellen, trepartsforhandlingerne og flexicuritymodellen. 

Med henblik på den historiske kontekst, blev aftalemodellen understreget som værende af særlig 

betydning. Hvis aftalemodellens repræsentative grundlag forsvinder, ville trepartsforhandlingernes 

legitimitet svinde og flexicuritymodellen ville være den eneste komponent tilbage. Herved blev 

organiseringsgraden, tilslutningen til de overenskomstbærende fagforeninger, et markant 

undersøgelseselement og -perspektiv. 

For at undersøge hvordan arbejdsmarkedsmodellen bliver udfordret, blev der foretaget fire kvalitative 

interviews med aktører, der kan siges at være repræsentative for arbejdsmarkedets forskellige parter. 

Hensigten med disse interviews var at klargøre hvilke udfordringer som aktørerne beskrev som mest 

presserende. Dette udmundede i en identifikation af fem grundlæggende udfordringer: den faldende 

organiseringsgrad, presset fra EU og social dumping, prekære ansættelsesforhold, freerider-

problematikken og markedsliggørelsen af fagbevægelsen. Udover disse udtrykte 

interviewpersonerne, at politiske beslutninger har en markant indflydelse på 

arbejdsmarkedsmodellen. 

Dette empiriske grundlag blev udgangspunktet for opsætningen af følgende to cases: ”Gennemgang 

arbejdsmarkedsmodellens udfordringer” og ”Gennemgang af udvalgte politiske beslutninger”. Hvor 

første case uddybede indholdet af de fem identificerede udfordringer, var anden case en beskrivelse 

af de følgende udvalgte lovændringer: arbejdsløshedsforsikring og foreningsfrihed, halvering af 

dagpengeperioden, løntilskudsordningen og fradragsordningen. Disse to cases udgjorde 

analysegenstanden, hvor afhandlingens teoretiske perspektiver blev aktiveret i henhold til besvarelsen 

af de to underspørgsmål. Det udvalgte teoretiske fundament bestod af litteratur af John Locke, André 

Gorz, Michel Foucault, Gary Becker og Paul Pierson.  
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Afhandlingens analyse af første case, og dermed besvarelsen af første underspørgsmål viste, at 

udfordringerne gennem udnyttelsen af de teoretiske perspektiver udgjorde ét samlet narrativ. 

Undersøgelsen af de identificerede udfordringer påviste en indbyrdes afhængighed, der konstituerede 

et argumentationsgrundlag for, at den faldende organiseringsgrad er en konsekvens af den gradvise 

erodering af kollektivisme og organisering til fordel for individualisering og frihed. 

Afhandlingens analyse af anden case, og dermed besvarelsen af andet underspørgsmål viste, at de 

politiske ændringer gennem udnyttelsen af de teoretiske perspektiver udgjorde ét samlet narrativ. 

Undersøgelsen af de udvalgte politiske ændringer påviste en politisk inciteret substituering af 

kollektivisme og organisering til fordel for individualisme og frihed, med eftertrykkelig påvirkning 

af aftalemodellens repræsentativitet. Det blev her konkluderet, at politiske beslutninger har en 

markant indflydelse i forhold til at installere og fremprovokere de identificerede udfordringer. 

Den efterfølgende diskussion var udtryk for en tilbagevending til den diskrepans som afhandlingen 

var funderet på. Det blev diskuteret, hvordan at arbejdsmarkedsmodellens udvikling har ledt til det 

nuværende scenarie, til trods for arbejdsmarkedsaktørernes tilsyneladende intention om at ville 

bevare modellen. Endvidere blev arbejdsmarkedsmodellens fremtid diskuteret ud fra antagelsen om, 

at den påviste udvikling fortsætter. Afslutningsvist blev afhandlingen afrundet ved en tilbagevending 

til citatet fra Antonio Gramsci, der omhandlede individualismens nødvendighed for fordringen af 

kollektivismen. Denne kausalitet blev udfordret af afhandlingens analyseafsnit, og fungerer samtidig 

som svaret på afhandlingens problemformulering. 

Når arbejdsmarkedsmodellens grundværdier om kollektivisme og organisering substitueres med 

individualisme og frihed, eroderes grundlaget for arbejdsmarkedsmodellen.  

Afhandlingen har ikke haft en intention om definitivt at vurdere om arbejdsmarkedsmodellen i 

fremtiden udvikles eller afvikles. Men med mindre, at individet kommer til at anse kollektivismen 

som nødvendighed for arbejdsmarkedsmodellens bevarelse, tenderer fremtiden mod en afvikling.  
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