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Digitalisering af arbejdet og digitale
platforme i Danmark 
Digital automatisering og digitale platforme er en
del af mange danskeres arbejdsliv, men der er store
brancheforskelle. Det viser den hidtil største undersøgelse af digitaliseringen af danskernes arbejde.
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Digitalisering af arbejdet og digitale
platforme i Danmark
Digital automatisering og digitale platforme er en del af mange danskeres
arbejdsliv, men der er store brancheforskelle. Det viser den hidtil største undersøgelse af digitaliseringen af danskernes arbejde.

Af Anna Ilsøe og Louise Weber Madsen

Resultaterne viser, at
hver anden erhvervsaktive dansker oplever kontorautomatisering. Hver femte
erhvervsaktiv oplever
maskinautomatisering – dvs. bruger
computerstyrede
maskiner i arbejdet.
Det er især de grupper, der oplever
kontorautomatisering
eller maskinautomatisering, som har fået
nye typer af opgaver
i deres arbejde det
seneste år.
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automatisering – og hvilke forandringer det
medfører i arbejdet.

Digitalisering af arbejdsmarkedet og konse-

kvenserne heraf har i mange år været debatteret i medier, politik og forskning, og siden
2010 er diskussionen intensiveret i Europa
og resten af den vestlige verden. EuropaKommissionen har lanceret forskellige digitale
dagsordener som en del af strategien for det
indre marked. Samtidigt har en række bøger
og rapporter påpeget, at digitaliseringen i
dag accelererer jobtab og forandring i køb og
salg af tjenesteydelser. Dette var baggrunden
for, at FAOS-forskerne Anna Ilsøe og Louise
Weber Madsen i starten af 2017 spurgte
18.000 tilfældigt udvalgte danskere, hvordan
de oplever digitaliseringen af deres arbejde.
Undersøgelsen blev finansieret af Dansk
Erhverv, HK/Privat, HK Handel og FAOS´
programbevilling.
Spørgeskemaundersøgelsen fokuserede
på to tendenser – digital automatisering og
digitale platforme. Først og fremmest accelererer digitaliseringen nemlig den såkaldte
automatisering af arbejdet. Automatisering
er en proces, vi kender helt tilbage fra den
første industrielle revolution, hvor nogle
arbejdsgange blev overtaget af maskiner og
erstattet af andre i takt med den teknologiske
udvikling. Imidlertid har opfindelsen af computeren og senere internettet bidraget til at
fremskynde automatiseringen i form af stadig
mere sofistikerede robotter og software. I dag
betyder brugen af Big Data og analyser heraf,
at selv jobs, der hidtil har krævet en lang
uddannelse, i stigende grad kan automatiseres. Vi står i den 4. industrielle revolution. Vi
har derfor spurgt til omfanget af den digitale

Digital automatisering – udbredelse
og betydning
Resultaterne viser, at hver anden erhvervsaktive dansker oplever kontorautomatisering –
dvs. ligger højt på to ud tre parametre: Bruger
computere/devices det meste af arbejdstiden,
bruger programmer til at håndtere store
mængder af data og bruger forskellige former
for netværk. I brancherne Information &
kommunikation samt Finansiering & forsikring er det mere end otte ud af ti – det samme
gælder for erhvervsaktive danskere med jobfunktioner inden for Almindeligt kontor- og
kundeservicearbejde.
Hver femte erhvervsaktiv oplever maskinautomatisering – dvs. bruger computerstyrede
maskiner i arbejdet. I brancherne Industri,
råstoffer, forsyning og Landbrug, skovbrug og
fiskeri er det hver tredje.
Det er især de grupper, der oplever kontorautomatisering eller maskinautomatisering,
som har fået nye typer af opgaver i deres
arbejde det seneste år. Vi må derfor forvente,
at det også er dem, der især vil få brug for
efteruddannelse og mobilitet på arbejdsmarkedet.
Digitale platforme – typer og indtjening
En anden hovedtendens er, at digitaliseringen
accelererer udlejning og køb og salg af tjenesteydelser via digitale platforme. Udenlandske
platforme som Airbnb (formidler privat boligudlejning) og Uber (formidler persontransport
– er pt. ikke aktiv i Danmark) samt danske
platforme som GoMore (formidler privat
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Kontor- og maskinautomatisering fordelt på branche
Branche
Kontorautomatisering
Maskinautomatisering
Landbrug, skovbrug og fiskeri			24 %			
29 %
Industri, råstoffer, forsyning			53 %			
33 %
Bygge og anlæg			27 %			
11 %
Handel			44 %			
25 %
Transport			40 %			
23 %
Hoteller og restauranter			14 %		
10 %
Information og kommunikation			86 %			
14 %
Finansiering og forsikring			92 %			
24 %
Ejendomshandel og udlejning			62 %			
25 % *
Erhvervsservice			68 %			
19 %
Off. adm., undervisning, sundhed			53 %			
20 %
Kultur, fritid, anden service			42 %			
17 %

biludlejning, samkørsel og leasing) og Happy
Helper (formidler rengøring i private hjem)
har gjort det væsentlig lettere og tilgængeligt
for alle at tjene en ekstra indtægt online.
Det er vigtigt at skelne mellem to forskellige typer af platforme; Kapitalplatforme,
der formidler udlejning af privat ejendom og
ejendele som eksempelvis Airbnb og GoMore
og Arbejdsplatforme, der formidler køb og
salg af tjenesteydelser som eksempelvis Uber
og Happy Helper.
Arbejdsplatformene er en del af arbejdsmarkedet, og flertallet opererer med en forretningsmodel, hvor de formidler opgaver i
større eller mindre bidder, der udføres af løst
tilknyttede, som ikke er ansat på platformen.
Indtægterne for de løst tilknyttet betragtes
som indtægter for selvstændige.
Kapitalplatformene er i princippet ikke en
del af arbejdsmarkedet, da indtægterne fra
udlejning via platformene betragtes som kapitalafkast. Der kan dog være tilfælde, hvor
indtjeningen – eller dele heraf – kan betragtes
som en arbejdsindtægt. Eksempelvis hvis
udlejeren af en lejlighed begynder at servicere
lejeren med morgenmad eller rundvisning –
eller hvis udlejeren ejer og udlejer flere boliger
eller flere biler på en gang, og dermed driver
en større selvstændig virksomhed.
Vores undersøgelse viser, at digitale platforme fortsat er et begrænset fænomen på
det danske arbejdsmarked. I alt 2,4 procent
af danskere i alderen 15-74 år – svarende til

100.000 danskere – har tjent penge via en
platform det seneste år. Én procent af danskerne har tjent penge via en arbejdsplatform
– fx Happy Helper. 1,5 procent har tjent
penge via en kapitalplatform som eksempelvis
Airbnb. Flertallet af dem, der har tjent penge
via platforme det seneste år, har tjent mindre
end 25.000 kr i alt før skat. Indtjening via
platformene er derfor, for de fleste, et supplement til en anden hovedindtægt (løn, pension,
SU, dagpenge mm.)
Arbejdsplatforme – potentiale
for beskæftigelse?
Det er forskellige grupper af danskere, som
tjener penge via arbejdsplatforme og kapitalplatforme. Meget få bruger begge typer
platforme. Blandt de danskere, der tjener
penge via arbejdsplatforme, er der en overrepræsentation af unge, lavtlønnede, lavtuddannede, studerende, ledige, danskere med anden
etnisk baggrund end dansk samt midlertidigt
ansatte.
Noget tyder altså på, at det er grupper, der
er på vej ind på arbejdsmarkedet – eller har
svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet
– der bruger arbejdsplatforme som en supplerende indtægtskilde. Her kan måske ligge
et potentiale for beskæftigelse for grupper,
der har brug for en trædesten ind på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det
fører til mere permanent og fuld beskæftigelse
på sigt. Det kræver opfølgende undersøgelser,
fortsættes næste side

* Usikkert estimat
grundet lille base
Kilde: Survey via
Danmarks Statistik
fra 1. kvartal 2017

Vores undersøgelse
viser, at digitale
platforme fortsat er
et begrænset fænomen på det danske
arbejdsmarked. I
alt 2,4 procent af
danskere i alderen
15-74 år – svarende
til 100.000 danskere
– har tjent penge
via en platform det
seneste år.
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hvis vi skal sige noget om langtidseffekten.
Blandt de danskere, der tjener penge via
kapitalplatforme, er der en overrepræsentation af højtuddannede og højtlønnede samt en
mere jævn aldersprofil end på arbejdsplatformene. Det kan hænge sammen med, at man
skal eje noget, før man kan leje det ud via en
kapitalplatform.

Artiklen er skrevet på baggrund af forskningsnotatet
’Digitaliseringen af arbejdsmarkedet – danskernes erfaring med digital automatisering og digitale platforme’
af Anna Ilsøe og Louise Weber Madsen. Resultaterne
fra undersøgelsen blev præsenteret på et åbent seminar
på Københavns Universitet d. 8. november 2017.
Læs hele forskningsnotatet på faos.dk.

kort nyt
Konkurrencestaten – og dens kritikere
Hvad tænker adm. direktør i DI, Karsten Dybvad og formand i 3F, Per Christensen, om
konkurrencestaten? Det kan man læse i en ny bog, der samler op på debatten om konkurrencestaten og giver et unikt indblik i den videnskabelige og politiske diskussion om konkurrencestaten. Bogens redaktør er centerleder ved FAOS, Søren Kaj Andersen. Han har samlet
en række kritiske bidrag fra prominente politikere, repræsentanter fra interesseorganisationer og forskere. Afslutningsvis reflekterer Ove K. Pedersen, der i 2011 startede debatten
med bogen ’Konkurrencestaten’, over, hvordan begrebet er blevet modtaget og brugt. Således
fungerer bogen både som en indføring i og en videreudvikling af diskussionen om konkurrencestaten.

Tre på stribe – trepartforhandlinger med fokus på efteruddannelse
I slutningen af oktober lykkedes det regeringen og arbejdsmarkedets parter at nå til enighed
om endnu en trepartaftale – denne gang om voksen- og efteruddannelse (VEU). Formålet
med aftalen var bl.a. at sætte mere gang i VEU-aktiviteten, som er faldet meget i de senere
år. Det var særligt vanskeligt at finde en løsning på, hvordan ubrugte arbejdsgiverbetalte
midler skulle håndteres. Det lykkedes til sidst at nå til enighed om, at en del af de opsparede
midler betales tilbage og arbejdsgivernes bidrag fremover sænkes. Aftalen indeholder også
en forhøjelse af VEU-godtgørelsen, tiltag til styrkelse af basale færdigheder og øget kvalitet
og fleksibilitet i AMU samt etablering af én indgang til VEU. Trepartsaftalen er den tredje i
en serie, hvor den første fra marts 2016 omhandlede flygtninge og integration, og den anden
fra august 2016 fokuserede på at tilvejebringe tilstrækkeligt og kvalificeret arbejdskraft.
Fælles for alle tre aftaler er bl.a., at de anvender økonomiske incitamenter overfor arbejdsgivere og/eller lønmodtagere for at opnå målene. Mikkel Mailand fra FAOS arbejder både
på et forskningsnotat om 2016-17 forhandlingerne og en bog, der sammenligner danske og
udenlandske trepartsforhandlinger.

Ny kontrakt med EurWORK
FAOS har siden 1996 været dansk bidragyder til EurWORK under Eurofound i Dublin, der
rapporterer om relationerne på de nationale arbejdsmarkeder i EU. Det sker i form af analyser, nyhedsdækning, rapporter og årlige opdateringer af løn og arbejdstid samt omstruktureringer blandt virksomhederne. FAOS har netop vundet endnu en fireårig periode, som
leverandør til EurWORK, der tidligere hed EIRO – European Industrial Relations Observatory. Kontakten til EurWORK varetages på FAOS af Carsten Jørgensen.
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Arbejdsgivernes organisering –
fra tradition til aktiv tilpasning
Moderne arbejdsgiverorganisationer servicerer hele værdikæden som brancheorganisation –
men holder fast i rollen som overenskomstbærende.
Af Steen E. Navrbjerg og Christian Lyhne Ibsen
Den moderne arbejdsgiverorganisation er

både arbejdsgiverorganisation og brancheorganisation – og har formået at tilpasse sig i en
tid, hvor medlemmerne ændrer profil under
pres fra skarp international konkurrence, ny
teknologi og fald i lønmodtagerorganiseringen.
Det er et af resultaterne i en FAOS-rapport,
som belyser, hvilke serviceydelser arbejdsgiverorganisationerne leverer, og hvordan de er
struktureret.
Nye serviceydelser – men arbejdsgiveriet
bevares
Når det lykkes for arbejdsgiverorganisationerne at tilpasse sig de nye tider, så tiltrækker de
også nye typer medlemmer, der ikke på samme
måde som tidligere prioriterer overenskomster.
Det er imidlertid værd at bemærke, at de traditionelle dyder fastholdes i disse organisationer.
Selv om det arbejdsmarkedspolitiske og det
overenskomstmæssige nedtones på fx hjemmesider, er de stadig overenskomstbærende organisationer, og der tilbydes stadig serviceydelser
vedrørende overenskomster og arbejdsgiverrollen. Man kan således tale om, at de nye ydelser
– branchefællesskaber og netværk på tværs af
værdikæden – bliver lagt oven på eksisterende,
traditionelle ydelser.
Tre typer arbejdsgiverorganisationer
Undersøgelsen viser, at der overordnet findes
tre typer af arbejdsgiverorganisationer:
Den ene er det, som kan kaldes en multibranche arbejdsgiverorganisationer, eksempelvis DI og Dansk Erhverv. Her er tale om
sammenslutninger af en række arbejdsgiverorganisationer og brancheorganisationer. Disse
arbejdsgiverorganisationer er netværksorganisationer, hvor en række kollektive funktioner

er samlet såsom overenskomstforhandlinger,
personalejura og politisk interessevaretagelse.
Den stærkt differentierede medlemsbase
betyder, at en kerneudfordring er at høre og
samordne de mange interesser til én overordnet
arbejdsmarkeds- og overenskomstpolitik, som
alle typer arbejdsgivere måtte have interesse i.
Den anden type er enkelt-branche arbejdsgiveroganisationer på et dansk marked,
eksempelvis Tekniq. Her er tale om organisationer, som servicerer arbejdsgivere, der i
alt væsentligt har et dansk marked, og hvor
produktionen kun vanskeligt kan outsources
til andre lande. Arbejdsgivere inden for denne
type organisationer udfordres i begrænset omfang af internationalisering eller ny teknologi.
Medlemmer er enkelte arbejdsgivere og den
primære service er overenskomsterne.
Endelig er der enkelt-branche arbejdgiverorganisationer eksponeret for internationalisering, eksempelvis Dansk Mode og Textil. Her
er tale om organisationer, som servicerer arbejdsgivere, der er udsat for hård international
konkurrence, og hvor outsourcing er normalt.
I mange tilfælde lukker danske afdelinger, og i
takt med, at branchen brydes op eller outsources, har også arbejdsgiverorganisationen
måttet revurdere medlemsbasen og funktioner.
Typisk udvider organisationen sig for at kunne
servicere alle led i værdikæden inden for branchen, og ikke mindst skabe koblinger mellem
de forskellige led i værdikæden via netværk.
Overenskomster spiller en mere tilbagetrukket
rolle i disse organisationer.

De nye ydelser –
branchefællesskaber
og netværk på tværs
af værdikæden –
bliver lagt oven på
eksisterende, traditionelle ydelser.

Læs hele forskningsnotatet ’Arbejdsgiverorganisationer
i Danmark. Fra passiv tradition til aktiv tilpasning’ af
Steen E. Navrbjerg og Christian Lyhne Ibsen på faos.dk.
FAOS holder et seminar på baggrund af rapporten den
15. november 2017 kl. 14.30-17.00, hvor resultaterne
præsenteres. Se program og tilmelding på faos.dk.
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Hvad skete der med arbejdstiden
i Folkeskolen efter OK13?
Lovindgrebet i lærerkonflikten i 2013 ændrede fundamentalt på arbejdstiden på
landets Folkeskoler. Flere kommuner har dog siden indgået lokale arbejdstidsaftaler
med lærerne. En ny undersøgelse fra FAOS tegner et billede af udviklingen.
Af Nana Wesley Hansen
Lærerne mistede deres eksisterende arbejds-

tidsaftaler ved lovindgrebet i 2013, men det
er fortsat muligt, at lave lokale tilpasninger.
Selvom arbejdsgiverne – kommunerne – er
tilbageholdene i forhold til at indgå aftaler, er
nye typer aftalepapirer i dag med til at regulere lærernes arbejdstid i flere kommuner.
I en ny undersøgelse har FAOS indsamlet
alle nedskrevne papirer om arbejdstid i kommunerne for skoleårene 2014/15 og 2015/16.
Overordnet er der tale om tre forskellige typer
aftalepapirer: Lokalaftaler, fælles forståelser
og administrationsgrundlag. Særligt ’fælles forståelser’ er populære. For skoleåret
2015/16 havde 43 procent af kommunerne et
fælles forståelsespapir.
6 | nr 2 | 2017

Typen af aftalepapirer har signalværdi
Typen af aftalepapir afslører meget lidt om
indholdet, men har politisk signalværdi om
vilje eller uvilje til at indgå aftaler om arbejdstid med lærerkredsen. Lærernes arbejdstid
er mange steder blevet politiseret lokalt, og
det er overvejene byrådene, som definerer,
om man har en lokalaftale, fælles forståelse,
administrationsgrundlag eller slet intet kommunalt aftalepapir.
Lærerkredsen er ofte inddraget i formuleringerne af lokalaftaler, fælles forståelser og
endda administrationsgrundlag, og mange
af papirerne er underskrevet af begge parter.
Deres juridiske status som ’aftaler’ er imidlertid uafklaret.
Implementeringen af de nye arbejdstidsregler på skoleområdet er sket parallelt med
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Foto: colourbox.

implementeringen af Folkeskolereformen af
2013. Fra evalueringsprogrammet om Folkeskolereformen ved vi, at netop forandringen i
arbejdstid spiller en rolle i nogle af de udfordringer, som reformen møder. Særligt mere
fleksibilitet i den fulde tilstedeværelse optager
skoleledelser og tillidsrepræsentanter. I mange
kommuner og skoler har man i dag indgået
flekstidsaftaler. Derudover arbejder man nogle
steder med begrænsede individuelle puljer af
tid til lærerne og bestemmelser om individuelle aftaler med skolelederen.
Fortsat dialog om arbejdstid
Undersøgelsen indeholder også en kvalitativ
caseanalyse af partsrelationen i to kommuner
og to skoler. Her er parterne i de to kommuner og skoler blevet interviewet om arbejdstid
og partssamarbejde før og efter OK13. Denne

del af analysen indikerer, at parterne fortsat
samarbejder om arbejdstid.
Partsrelationen mellem lokale fagforeningsrepræsentanter og de lokale ledelser viser
sig at være yderst sejlivet. Lærerkredsen og
tillidsrepræsentanter er fortsat de primære
dialogpartnere om arbejdstid – det gælder
også steder, hvor samarbejdet som udgangspunkt var dårligt, og man kunne forvente, at
man lokalt ville benytte sig af chancen for helt
at ekskludere lærerkredsen og tillidsrepræsentanter i spørgsmålet om arbejdstid. Der er
således tale om en robusthed i den kollektive
praksis og de normer, der guider styringen af
lærernes arbejdstid lokalt.

Typen af aftalepapir
afslører meget lidt
om indholdet, men
har politisk signalværdi om vilje eller
uvilje til at indgå
aftaler om arbejdstid
med lærerkredsen.

Artiklen er et sammendrag af forskningsnotatet
’Lærerenes arbejdstid og partssamarbejde’ af Nana
Wesley Hansen. Læs hele forskningsnotatet på faos.dk

Kommunale papirer med lokal regulering af arbejdstiden
2014/15
Lokalaftale		 9 %
Fælles forståelse		 29 %
Administrationsgrundlag		 15 %
Intet aftalepapir		 47 %
Total		 100 %
N		
98

2015/16
12 %
43 %
12 %
33 %
100 %
98

Kilde: Nedskrevne papirer
om arbejdstid i kommuner
for skoleårene 2014/15
og 2015/16. Indsamlet og
analyseret af FAOS.
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Nye vinde i EU’s arbejdsmarkedsog velfærdspolitik
EU’s arbejdsmarkeds- og velfærdspolitik har fået ny vind i sejlene efter relanceringen af EU’s
sociale dimension. Det centrale spørgsmål er, om der er politisk vilje til at omsætte
intentionerne til konkrete tiltag, særligt i lyset af de udfordringer, der i øjeblikket præger
EU-samarbejdet.
Af Trine P. Larsen, Jens Arnholtz og Mikkel Mailand

Især forslaget om et
nyt familie-arbejdslivsdirektiv har fået
danske arbejdsgivere
op af stolen

Brexit, valg i flere medlemslande og fremgang

for EU-skeptikere har betydet, at EU-Kommissionen har følt behov for at relancere sin
sociale profil – bl.a. for at skabe større folkelig
opbakning til unionen. EU-Kommissionen
har på den baggrund introduceret den ’sociale
søjle’ som sit flagskib. Men også revisionen af
udstationeringsdirektivet fremstår som et vigtigt signal, der kan gøre EU mere synlig for de
europæiske lønmodtagere. Andre tiltag, som fx
de europæiske parters frisøraftale, afspejler de
dilemmaer, som EU står overfor, når det kommer til at balancere behovene for ny europæisk
arbejdsmarkedsregulering med respekt for
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parters
autonomi. Det fremgår af et nyt forskningsnotat fra FAOS, der belyser den seneste udvikling
indenfor EU’s arbejdsmarkeds- og velfærdspolitik, og skitserer nogle af EU’s arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og processer.
EU’s sociale søjle
Den europæiske sociale søjle er EU-Kommissionens væsentligste nye initiativ i styrkelsen af
det sociale Europa. Søjlen består af 20 såkaldte
sociale rettigheder og principper, samt en
række konkrete tiltag – bl.a. en revision af direktivet om ansættelsesbeviser, en social pointtavle og et nyt familie-arbejdsliv initiativ. Den
sociale søjle blev præsenteret i foråret 2016, og
har siden været genstand for en intens politisk
debat på både EU-niveau og i flere medlemsstater. Danske og europæiske arbejdsgivere
– og den danske regering – har ytret sig kritisk
i forhold til EU-Kommissionens tiltag. Især
forslaget om et nyt familie-arbejdslivsdirektiv
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har fået danske arbejdsgivere op af stolen. Da
forskningsnotatet blev publiceret i juni, var det
fortsat usikkert, hvilken juridisk status den sociale søjle ville få. I slutningen af oktober 2017
har ’søjlen’ fundet sin endelige udformning, og
det er besluttet, at de 20 rettigheder og principper ikke bliver juridisk bindende. Men det er
fortsat usikkert, hvilken betydning den sociale
søjle vil få for den videre udvikling af EU’s
sociale dimension, og hvilken påvirkning den i
sidste ende vil få i medlemsstaterne.
Revision af udstationeringsdirektivet
Den forrige EU-Kommission nægtede at igangsætte en revision af udstationeringsdirektivet,
men for Juncker-Kommissionen er revisionen
blevet en mærkesag, der skal signalere EU´s
fokus på arbejdstagervilkår. Revisionen har
dog mødt stor modstand fra både arbejdsgivere og østeuropæiske medlemslande. Derfor
har processen være præget af mange bemærkelsesværdige begivenheder, såsom et ’gult
kort’ til Kommissionens forslag, et tværpolitisk
ordførerskab i Europa Parlamentet og Frankrigs udmelding om, at man ville tilsidesætte EU
reglerne, hvis ikke revisionen blev gennemført.
Ikke desto mindre er forhandlingerne fortsat
på EU-niveau, og senest er Europaparlamentet
og Ministerrådet blevet enige om hver deres
kompromisforslag. Nu skal Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen så finde et fælles
fodslag. Samtidig peger kritiske røster på, at de
foreslåede ændringer ikke vil løse de reelle problemer med udstationering, men mere handler
om principper. Sagen viser derfor, at Kommissionens ønsker om at vise forståelse for EU´s
arbejdstagere let kan komme til at fremstå som
symbolpolitik.
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Frisøraftalen
Frisøraftalen, der blev indgået mellem frisørernes arbejdsgivere Coiffure EU og deres modpart den europæiske fagforening UNI-Europa
Hair og Beauty, er et eksempel på, hvordan
der kan gå europæisk storpolitik i et emne, der
ellers ikke har haft stor politisk bevågenhed.
Frisøraftalen er således blevet genstand for en
stadig mere intens politisk debat på EU-niveau.
EU-Kommissionen har på sjette år har valgt
ikke at imødekomme de europæiske parters
anmodning om, at ophøje frisøraftalen til et
EU-direktiv og dermed gældende lovgivning i
alle medlemsstater, som ellers er den normale
procedure. Udover at rejse spørgsmål om den
sociale dialogs fremtid, arbejdsmarkedets parters rolle i EU samarbejdet og Kommissionens
opbakning til det Sociale Europa, så udstiller
den politiske proces omkring frisøraftalen de

udfordringer og afvejninger EU-samarbejdet
står overfor, når ny regulering introduceres.
Udfordringen er, at frisøraftalen er yderst
detaljeret. Den vil gribe ind i medlemsstaternes autonomi, såfremt aftalen ophøjes til et
direktiv. Samtidig er frisøraftalen et resultat af
den europæiske sektordialog og et eksempel på
et tiltag udviklet af arbejdsmarkedets parter,
uafhængigt af EU’s institutioner. Frisøraftalen
fremstår dermed som et nyt eksempel på de
klassiske dilemmaer i EU samarbejdet.

EU-Kommissionen
har på sjette år valgt
ikke at imødekomme
de europæiske parters anmodning om,
at ophøje frisøraftalen til et EU-direktiv.

Artiklen er skrevet på baggrund af forskningsnotatet
’EU og arbejdsmarkedet 2015-2017’ af Trine P. Larsen,
Jens Arnholtz og Mikkel Mailand. Forskningsnotatet er
det andet i en serie, der omhandler europæisk arbejdsmarkedsregulering under udvikling og dens mulige
betydning for det danske arbejdsmarked.
Læs hele notatet på faos.dk.

kort nyt
Nyt forskningsprojekt: The Future of Work
Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen fra FAOS har fået 700.000 kroner af Nordisk Ministerråd til den danske del af forskningsprojektet The Future of Work. De vil i samarbejde med
23 kollegaer fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island undersøge, hvordan de nordiske arbejdsmarkeder forandrer sig, og hvad der driver forandringerne.
”Vi ved, at digitalisering og atypisk beskæftigelse generelt påvirker de nordiske arbejdsmarkeder i disse år, men vi ved ikke, hvilke konsekvenser det mere specifikt har for de
enkelte sektorer og de enkelte grupper i arbejdsstyrken. Det vil vi undersøge og samtidigt
sammenligne på tværs af de nordiske lande, hvor man trods forholdsvis ens arbejdsmarkedsregulering oplever ret forskellige udfordringer på arbejdsmarkedet,” siger Anna Ilsøe.
Servicearbejdsmarkedet i Danmark efter finanskrisen
Siden finanskrisen har den danske servicesektor oplevet en vækst i antallet af beskæftigede. I
perioden 2008-2015 er antallet af medarbejdere i sektoren vokset med 57.000, og otte ud af
ti danskere på arbejdsmarkedet er i dag ansat i servicesektoren. Det viser et forskningsnotat
udarbejdet af Anna Ilsøe og Louise Weber Madsen fra FAOS
Den danske model - nu på kinesisk
FAOS-forskerne Jørgen Steen Madsen, Jesper Due og Søren Kaj Andersen har skrevet kapitlet om Danmark i 6. udgave af ’International and Comparative Employment Relations – National regulation, global changes’. Kapitlet er en introduktion til den danske model henvendt
til et internationalt publikum. Bogen har udviklet sig til at blive et standardværk for studerende, forskere og praktikere over hele verden, og er nu også udgivet på kinesisk.
2017 | nr 1 | 9
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Hospitaler er et af tre fokusområder i et komparativt
forskningsprojekt om offentlige sektorers udvikling
i ni EU-lande.

forskningsnotat

Forandringer i den offentlige sektor
før og efter finanskrisen
Beskæftigelsen er reduceret efter den økonomiske krise, arbejdsgiverne er stærkere og mere
udfarende, og arbejdspres og kvaliteten af servicen diskuteres mere end nogensinde før. Men
der er også meget, der er som det plejer i den offentlige sektors arbejdsmarkedsrelationer.

Af Mikkel Mailand
Den aktuelle debat om lærerkonflikten i

2013 kunne give indtryk af, at alt er under
opbrud i den offentlige sektors arbejdsmarkedsrelationer, men en ny FAOS-rapport viser,
at det ikke er tilfældet. Der er tale om en
blanding af kontinuitet og fornyelse. Rapporten kortlægger udviklingen i den danske
offentlige sektor de sidste 15 år og fokuserer
særligt på udviklingen i arbejdsmarkedsorganisationerne og deres indbyrdes relationer,
parternes rolle i reformer i sektoren samt
udviklingen i beskæftigelsen og den offentlige
10 | nr 2 | 2017

service. Rapporten er den danske del af et
komparativt forskningsprojekt, der dækker ni
EU-lande. I rapporten stilles der skarpt på tre
områder: Hospitaler, folkeskolen og ældreplejen.
Økonomisk krise og ændrede magtforhold
I rapporten forfølges seks spørgsmål, som alle
de deltagende landes forskere har forfulgt:
Arbejdsmarkedets parter og deres relationer har været præget af relativ stabilitet. På
det offentlige område har organisationernes
strukturelle udvikling ikke været så omfattende som i den private sektor, og overens-
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Foto: colourbox.

komstdækningen er stadig meget høj. Men
arbejdsgiverne fremhæver i stigende grad
ledelsesretten, og på skoleområdet har der
været en konflikt, der stadig påvirker relationerne på dette og andre områder.
Forklaringerne på de forandringer, der beskrives i rapporten, er mange. Forklaringerne
inkluderer både den økonomiske krise (nedskæringer/besparelser), ændrede magtforhold
i arbejdsgivernes favør, Strukturreformen, udbredelsen af New Public Management (NPM)
ideer, ny teknologi samt den de-mografiske
udvikling.
New Public Management
Med hensyn til reformernes udformning kan
man ikke komme uden om, at NPM i store
dele af perioden har været dominerende. Udlicitering, privatisering, forbrugervalg, lokal
løndannelse, kontraktstyring, mål- og rammestyring og aktivitetsregistreringer har stået
centralt. For nyligt er der kommet en modbevægelse til NPM, som har præget de nyeste
reformer. Arbejdsmarkedets parter har kunnet
påvirke reformerne via flere kanaler. Den
største indflydelse er ikke overaskende gået
igennem overenskomsterne, hvor parterne

selv formulerer reformerne, men de har også
i varierende grad kunnet påvirke det politiske
system gennem bl.a. medier, lobbyisme og
trepartssamarbejde.
Reformernes effekt på beskæftigelsen
kvantitativt og kvalitativt ses bl.a. af, at
beskæftigelsen i den offentlige sektor er
faldet med knap fem procent siden 2010,
omend den stadig er blandt de i højeste i EU.
Atypiske ansættelser har bredt sig inden for
nogle områder, men ikke generelt. En generel
tendens er til gengæld diskussioner omkring
øget arbejdsbelastning.
Projektets sidste spørgsmål kredser om
konsekvenser af ændringerne i beskæftigelsen
for den offentlige service. Også dette spørgsmål er genstand for intens debat i hele den
offentlige sektor, og der er sjældent enighed
mellem parterne. Forskningen hjælper med at
kaste lys på fænomenet, men tegner sjældent
et entydigt billede af ændringer i servicens
kvalitet.

Med hensyn til
reformernes udformning kan man ikke
komme uden om, at
NPM i store dele af
perioden har været
dominerende.

Artiklen er skrevet på baggrund af forskningsnotatet
’Bargaining and Social Dialogue in the Public Sector (BARSOP)’ af Mikkel Mailand og Patricia Thor
Larsen. Læs hele forskningsnotatet på faos.dk.
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undervisning

Fuldt hus for femte år i træk
Endnu engang kunne FAOS’ sommerkursus om Den Danske Model melde alt udsolgt. Deltagerne diskuterede og blev klogere på, hvilke udfordringer det danske arbejdsmarkedssystem
står overfor nu og i de kommende år.

af mikkel krogh

”Har man ikke en
stærk og kompetent
modpart at lave
overenskomster med,
kan det være vanskeligt at argumentere
for, at så meget skal
reguleres i overenskomsterne og ikke i
lovgivningen.”
Steen E. Navrbjerg

FAOS’ sommerkursus om Den Danske

Model kunne i år holde fem års jubilæum og
fejre, at flere end 125 medarbejdere og ledere
fra arbejdsmarkedsorganisationer, institutioner og ministerier har gennemført kurset.
For femte år i træk var kurset fyldt med
engagerede deltagere fra fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Og der var i år også
repræsentanter fra bl.a. Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd, Landbrug & Fødevarer og PensionDanmark. En enkelt deltager havde taget
turen helt fra Færøernes kommunale arbejdsgiverforening for at deltage i kurset.
Steen E. Navrbjerg og Anna Ilsøe fra FAOS,
der arrangerer kurset, var glade for tilslutningen fra andre typer organisationer end de
klassiske arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.
”Den meget blandede deltagerskare
medførte nogle rigtigt gode og nuancerede
diskussioner, hvor der kom nye vinkler på de
udfordringer den danske model står overfor,”
siger Steen E. Navrbjerg.
At både arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer deltager er dog væsentligt for
arrangørerne.
”Vi har brug for repræsentanter fra begge

sider for at nuancere de mange diskussioner,
som altid opstår på kurset. Og vores erfaring fra de foregående år er, at begge parter
virkelig værdsætter at kunne diskutere åbent
med de parter, som de til daglig regner for
modparter,” siger Anna Ilsøe.
Ideen med kurset er udover at give deltagerne viden om Den Danske Model også at
skabe et rum, hvor deltagerne i et mere frit
forum kan udveksle synspunkter og erfaringer
uden at skulle tænke på en politisk dagsorden.
”For os som undervisere er det spændende
at teste vores forskning på praktikerne. Og vi
oplever heldigvis også, at kursisterne ofte får
et nyt og mere nuanceret blik på modparternes roller. Det blev fx i løbet af kurset klart
for de fleste deltagere, at arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger er afhængige af
hinanden, hvis det nuværende arbejdsmarkedssystem skal bestå i fremtiden. Har man
ikke en stærk og kompetent modpart at lave
overenskomster med, kan det være vanskeligt
at argumentere for, at så meget skal reguleres
i overenskomsterne og ikke i lovgivningen,
som man ser i mange lande med svagere
parter på arbejdsmarkedet,” siger Steen E.
Navrbjerg.

Fakta
Kurset Den danske model – under udvikling eller afvikling er en tilbagevendende begivenhed, der løber af stablen hvert år i august.
Kurset er skræddersyet til ansatte i fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, ministerier og
styrelser eller andre fagprofessionelle med praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet.
Undervisningen veksler mellem forelæsning, gruppearbejde og diskussion.
Kurset er tilrettelagt af FAOS-forskerne Anna Ilsøe og Steen E. Navrbjerg, der i samarbejde med eksterne undervisere og øvrige FAOS-forskere står for undervisningen.
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Fotos: mikkel krogh.

Der blev diskuteret CSC-konflikt under walk & talk i universitetets parkanlæg.

Gruppearbejde om Laval-sagen.

Kurset blev afholdt for femte år i træk, og
det blev fejret med en jubilæumsnål til de
to arrangører.
fortsættes næste side
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Voxpop
Hvad synes du om at både arbejdsgiver- og
arbejdstagersiden er repræsenteret?
”Det giver nogle flere vinkler og viser vigtigheden af, at Den Danske Model ikke kun
er for lønmodtagerne, men også for virksomhederne.”

Emilie Agner Damm, økonom.
Analytiker, AE-Rådet
Hvad synes du om kurset?
”Jeg synes det har været rigtigt godt. Noget
af det bedste er, at vi er en så blandet deltagergruppe. Vi kommer med så forskellig
baggrund – ikke bare fra forskellige organisationer, men også forskellige uddannelsesbaggrunde. Nogle sidder tæt på forhandlinger,
mens andre som jeg sidder lidt på afstand, det
giver nogle rigtigt spændende diskussioner.”
Er du blevet klogere på den danske model?
”Ja, og jeg er også blevet lidt mere pessimistisk. Jeg har ikke været bevidst om, hvor
meget EU påvirker Den Danske Model, og at
vi bliver underlagt EU-domstolens afgørelser.
Jeg har heller ikke tidligere tænkt over, at udlandet og multinationale selskaber grundlæggende ikke forstår Den Danske Model.”
Hvad synes du om undervisningsformen?
”Det fungerer godt med skiftevis oplæg og
case-baseret undervisning. Og det er godt med
forskellige oplægsholdere fra FAOS og udefra.
Det fungerede også rigtigt godt, da vi lavede
rollespil i grupper, hvor vi hver især skulle
repræsentere forskellige parter i den offentlige
overenskomstforhandling. Man skulle sætte
sig ind i, hvordan fx KL og lærerforeningen
tænker.”
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Thomas Christiansen, cand.scient.adm.
Konsulent, Gymnasieskolernes
Lærerforening
Hvad synes du om kurset?
”Det er et godt kursus og jeg synes jeg
kommer herfra med nogle gode ting.”
Er du blevet klogere på den danske model?
”Helt klart. Det er godt at få genopfrisket
nogle ting omkring det teoretiske grundlag og
fx septemberforliget.”
Hvad synes du om undervisningsformen?
”Jeg synes, den case-baserede tilgang fungerer rigtigt godt. Det er rart at få skabt nogle
tråde til virkelige eksempler rundt omkring.”
Hvad synes du om at både arbejdsgiver- og
arbejdstagersiden er repræsenteret?
”Det fungerer max godt. Der er ikke
nogen, der lægger bånd på sig selv. Man
kunne godt have ønsket sig, der var flere fra
arbejdsgiversiden. Nu kommer jeg fra det
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offentlige arbejdsmarked, og det kunne have
været sjovt, hvis der fx havde været en fra KL
eller Moderniseringsstyrelsen til at skabe lidt
modvægt.”
Tina Tønder, jurist. Konsulent, DI
Hvad synes du om kurset?
”Jeg synes, det er et rigtigt godt kursus.
Emnerne er meget relevante og aktuelle – fx
udenlandsk arbejdskraft, løst ansatte og multinationale selskaber. De tør tage fat i nogle af
de emner, der gør ondt og er lidt følsomme.
Er du blevet klogere på den danske model?
”Ja, helt sikkert. Jeg er blevet meget mere
perspektiveret og klogere på, hvordan fx
udenlandsk arbejdskraft påvirker Den Danske
Model. Med de cases og eksempler vi er blevet præsenteret for kan jeg se, det har større
påvirkning end jeg hidtil har troet.”
Hvad synes du om undervisningsformen?
” Jeg synes, det har været en rigtig god
blanding mellem case-baseret undervisning og
oplæg.”

Hvad synes du om at både arbejdsgiver- og
arbejdstagersiden er repræsenteret?
”Det synes jeg er fuldstændigt afgørende.
Det bidrager til en nuanceret debat og forståelse. Jeg har fået rigtigt mange input fra den
anden side af bordet. Jeg har normalt ikke adgang til at drøfte ting stille og roligt, uden der
er konkrete sager eller følelser indblandet.”
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ku.dk. med navn og adresse.
Du kan også finde FAOS på facebook.com/faos.dk og
twitter.com/faosdanmark

ISSN : 1 6 0 3 - 5 5 9 3

