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Abstract 
 

Denne rapport er en del af projektet ’PESSIS + - Five country case studies of social dialogue in the social services 

sector 2018’. Formålet med projektet er at adressere de manglende kvantitative og kvalitative data på 

arbejdsmarkedsproblematikker, herunder den sociale dialog, i den sociale sektor set fra arbejdsgivernes 

synspunkt. En af hovedopgaverne er en kortlægningsproces, som har til hensigt at skabe en bedre 

forståelse for, hvordan den sociale dialog er organiseret og struktureret (eller ikke er det) i den sociale 

sektor i Europa. Projektet vil også øge forståelsen for de barrierer, der måtte findes i henhold til at 

fremme samarbejdet mellem arbejdsgiverne i sektoren.  

 

Den følgende rapport indeholder et studie af den sociale dialog i den sociale sektor i Danmark. 

Studiets metodiske afsæt bygger på både kvantitative og kvalitative data såsom desk research, statistik 

samt dybdegående interviews med arbejdsmarkedets parter i sektoren. 

 

Den danske sociale sektor er primært offentligt finansieret og styres lokalt (til dels regionalt). Sektoren 

beskæftiger omkring 280.000 medarbejdere (privatansatte såvel som offentligt ansatte), som arbejder 

inden for et af følgende områder: Ældrepleje, pleje og rehabilitering for mennesker med nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne, børnepasning, udsatte børn og unge samt arbejdsløse. 

 

I Danmark er retten til sociale ydelser nedskrevet i Serviceloven, som udstikker rammerne for 

rådgivning og støtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer. De sociale ydelser i Danmark dækker derfor ikke kun borgere i den sociale sektor, 

eftersom disse er spredt over en række af sektorer (f.eks. beskæftigelses-, uddannelses-, og 

sundhedssektoren). 

 

Den sociale dialog i Danmark bygger på mere end 100 års tradition for overenskomstforhandlinger 

mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger. Dialogen er en integreret del af den danske 

arbejdsmarkedsmodel, ofte refereret til som ”Den Danske Model”. Organiseringen af den sociale 

dialog er baseret på frivillighed og er kun omfattet af meget lidt lovgivning. Derudover er den sociale 

dialog en kontinuerlig proces, som både sker formelt og uformelt på alle tre niveauer af 

regeringsførelse (lokalt, regionalt såvel som nationalt). Interviewene fra dette studie viser, at nogle af 

de vigtigste emner i den sociale dialog er arbejdsmiljø, ansættelsesformer, kompetenceudvikling og 

uddannelse generelt set, digitalisering og ny teknologi samt etik og moral. 

 

Slutteligt viser studiet, at der ikke er nogen tegn på, at modellen for den sociale dialog ændrer sig 

fundamentalt i fremtiden. Dog vil indholdet af den sociale dialog ændre sig i takt med, at den politiske 

agenda forandres. Sammenfattende viser studiet, at arbejdsmarkedets parter har fuld tiltro til modellen, 

hvilket tilsammen vidner om, at den sociale dialog er veletableret og stærk i Danmark. 
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1. Den sociale sektor 
 

Dette afsnit beskriver den sociale sektor i Danmark. Først forekommer en definition af, hvad den 

sociale sektor er. Dernæst følger en kortlægning af sektorens omfang, herunder hvor mange 

medarbejdere sektoren beskæftiger. 

1.1 Definition 

 

I Danmark er retten til sociale ydelser nedskrevet i Serviceloven1, som udstikker rammerne for 

rådgivning og støtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer. De sociale ydelser i Danmark omfatter derfor ikke kun den sociale sektor, men er spredt 

over en række af sektorer (f.eks. beskæftigelses-, uddannelses-, og sundhedssektoren). Denne 

definition af sociale services er derfor forholdsvis bred. Derudover er den et udtryk for forholdene i 

Danmark, hvorfor den ikke nødvendigvis er sammenlignelig på tværs af de europæiske lande. For at 

imødekomme sidstnævnte, og i overensstemmelse med PESSIS 2 studiet, har vi i dette studie 

indsnævret den sociale sektor til at dække følgende områder: 

 

• Ældrepleje 

• Pleje og rehabilitering for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

• Børnepasning 

• Udsatte børn og unge 

• Arbejdsløse 

 

Den danske sociale sektor er primært offentligt finansieret og styres lokalt (delvist regionalt). 

Kommunerne har det overordnede ansvar, mens de fem regioner i tillæg hertil leverer en række tilbud 

inden for det specialiserede socialområde.  

 

I de seneste par år har Denmark, som i mange andre lande, foretaget adskillige tiltag mod at styrke 

performance og forbedre kvaliteten samt effektiviteten i den offentlige sektor. Med 

kommunalreformen i 2007 indførte man eksempelvis markedslignende initiativer med henblik på at 

øge konkurrenceevnen. Dette styrkede samtidigt offentlig-private samarbejder, og som konsekvens 

heraf har den sociale sektor været vidne til en række ændringer i de seneste år. En nylig rapport fra 

Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Erhvervsministeriet viser, hvordan sociale ydelser, blandt alle 

de ydelser kommunerne leverer, er dem, der har været udsat for mest konkurrenceudsættelse2.  

 

                                                 
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239  
2 http://www.stm.dk/multimedia/2018_konkurrenceudsaettelse-den-bedst-mulige-service-for-pengene.pdf  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239
http://www.stm.dk/multimedia/2018_konkurrenceudsaettelse-den-bedst-mulige-service-for-pengene.pdf
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De ovenfor nævnte forandringer har på sin vis ændret sektoren og skabt mange nye muligheder – ikke 

kun for servicebrugerne, men også for kommunerne og de nye serviceleverandører. På baggrund heraf 

er der derfor også en kommunal forskel i forhold til, hvor mange opgaver kommunerne vælger at 

sende i udbud på markedet: Mens nogle kommuner har samarbejdet med private firmaer om mindre 

end 20 % af de services, som kan konkurrenceudsættes, har andre kommuner konkurrenceudsat 30 % 

af deres serviceopgaver. Få kommuner skiller sig ud, i og med at de har sendt 45-61 % af deres 

opgaver med sociale services i udbud på markedet3. Kigger man på konkurrenceudsættelsen fra et 

økonomisk synspunkt, viser tal fra 2017, at kommunerne samlet set har samarbejdet med private 

firmaer om sociale services for omkring 34 milliarder kroner (ud af et samlet budget på 133 milliarder 

kroner)4.  

 

Selvom andelen af sociale services, der sendes i udbud, er forskellig blandt kommunerne, er der særligt 

ét område, der har været konkurrenceudsat: Ældrepleje. Flere af de private firmaer, der har håndteret 

ældreplejen, er dog gået konkurs de seneste år. Det skyldes, at kvaliteten af de konkurrenceudsatte 

services ofte er faldende, fordi firmaerne konkurrerer om at løse de samme opgaver for den laveste 

pris. Der er adskillige eksempler på firmaer, som ikke lever op til de krav, der er nedskrevet i den 

kommunale kontrakt. For at forhindre flere konkurser inden for området har den danske regering i 

2018 vedtaget et lovforslag, som bl.a. kræver, at kommunerne udarbejder beredskabsplaner, kræver 

bankgarantier og ligger inde med information omkring økonomi og skatteforhold for de firmaer, der 

byder på kommunale opgaver4. Til trods for ovenstående udvikling er det dog stadigvæk de offentlige 

udbydere, der dominerer sektoren.  

 

Andelen af private serviceleverandører fastlægges til dels af det lokale, politiske flertal. Kommuner 

med et højreorienteret politisk flertal er mere tilbøjelige til at anvende private serviceleverandører end 

de kommuner, der har et venstreorienteret flertal.   

 

1.2 Omfanget af den sociale sektor 

Traditionelt set har Danmark haft en stor offentlig sektor sammenlignet med andre Europæiske lande. 

Ud af de 2,7 millioner mennesker, der i Danmark er under beskæftigelse, arbejdede 824.000 af disse 

inden for den offentlige sektor i 2017: 33,9 % af det samlede arbejdsmarked.  

 

Kigger man mere specifikt på den sociale sektor, viser data fra Danmarks Statistik, at ca. 279.810 

(2016) arbejder inden for denne sektor (herunder både offentlige- og privatansatte)5. Af disse er 50.474 

mænd, mens de resterende 229.336 er kvinder. I tabel 1 herunder er antallet af beskæftigede i den 

                                                 
3 http://di.dk/SiteCollectionDocuments/OPS/Kommunernes%20konkurrenceudsættelse%202018_WEB.pdf 
4 http://www.folketingstidende.dk/samling/20171/lovforslag/L209/index.aspx 
5 https://www.statistikbanken.dk/10312   

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/OPS/Kommunernes%20konkurrenceudsættelse%202018_WEB.pdf
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sociale sektor inddelt efter overordnede branchekoder6. For yderligere uddybning af disse kategorier, 

se tabel 2 herunder.  

 

Uddannelse Sundhedsvæsen og 
sociale 

foranstaltninger 

Institutionsophold Sociale 
foranstaltninger uden 

institutionsophold 
 

9.176 14.702 133.352 122.580 

 

Tabel 1: Antal af beskæftigede (fuldtids) i den sociale sektor i Danmark fordelt på fire overordnede branchekoder, 2016 

 

Selvom sundhedsvæsenet (som en bred kategori) ikke er en del af vores definition af den sociale 

sektor i Danmark, har vi alligevel valgt at inkludere to underkategorier fra denne branchekode. Disse 

er hhv. ”Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.” samt ”psykologisk rådgivning”.  For 

yderligere information omkring disse beskæftigelser, se tabel 2 herunder, hvor en uddybning 

forekommer.  

 
Branchekode Navn Antal 

ansatte 
Beskrivelse 

85 Uddannelse 104.248 
(total) 

 

85.20.20 Specialskoler for 
handicappede 

9.176 Branchen omfatter specialskoler for børn (med fysiske 
eller psykiske funktionsnedsættelser) i den 
undervisningspligtige alder. Fx skoler for døve, blinde, 
psykisk handicappede, observationsskoler mv. 
Branchen omfatter i et vist omfang også undervisning 
for unge og voksne med handicap. 

86 Sundhedsvæsen og 
sociale 
foranstaltninger 

14.702 
(total) 

 

86.90.10 Sundhedspleje, 
hjemmesygepleje og 
jordemødre mv. 

8.533 Branchen omfatter sundhedspleje, den kommunale 
hjemmesygepleje og praktiserende jordemødre inkl. 
hjælpepersonale for tandlæger og sygeplejersker 
tilknyttet skoletandplejen. 
 

86.90.30 Psykologisk 
rådgivning 

6.169 Branchen omfatter praktiserende psykologer og 
psykologisk rådgivning inkl. skolepsykologer, musik- 
eller psykoterapeuter (med og uden 
psykologuddannelse). 

87 Institutionsophold 133.352 
(total) 

 

87.10.10 Plejehjem o.l. 68.154 Branchen omfatter institutionsophold kombineret 
med pleje (fx plejehjem, ældrecentre og plejeboliger 
samt hjemmehjælp), som en del af en integreret 
plejeordning ved plejehjem- og boliger. 

                                                 
6 http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=11119&sid=helepubl 
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87.10.20 Institutionsophold 
med sygepleje i.a.n. 

1.124 Branchen omfatter hospice, rekonvalescenthjem, 
sygeplejefaciliteter og hvilehjem med sygepleje. 

87.20.10 Døgninstitutioner 
for personer med 
psykiske handicap 

28.170 Branchen omfatter ophold kombineret med sygepleje, 
tilsyn eller anden form for pleje for børn, unge og 
voksne med psykiske funktionsnedsættelser. 

87.20.20 Behandlingshjem for 
stofmisbrugere og 
alkoholskadede 

2.080 Branchen omfatter ophold kombineret med sygepleje, 
tilsyn eller anden form for pleje på fx ungdomscentre, 
dag- og døgncentre for afvænning af stofmisbrugere 
samt behandlingshjem for alkoholikere (uden 
lægebehandling). 

87.30.10 Døgninstitutioner 
for personer med 
fysisk handicap 

13.685 Branchen omfatter ophold kombineret med sygepleje, 
tilsyn eller anden form for pleje for personer med 
fysiske funktionsnedsættelser, der skyldes legemlige 
begrænsninger. 

87.30.20 Almene ældre- og 
handicapboliger o.l. 

553 Branchen omfatter beskyttede boliger samt 
institutioner med særligt indrettede lejligheder 
(primært rettet mod ældre) med tilknyttet personale. 

87.90.10 Døgninstitutioner 
for børn og unge 

9.134 Branchen omfatter døgninstitutioner for børn og 
unge, fx spædbørns-, børne-, skole- og ungdomshjem 
og pensioner samt svangre- og mødrehjem. 

87.90.20 Familiepleje 6.086 Branchen omfatter pleje af børn og unge med fysiske 
eller psykiske funktionsnedsættelser, i private hjem 
(hele døgnet) efter kontrakt med offentlige 
myndigheder. 

87.90.90 Andre former for 
institutionsophold 

4.366 Branchen omfatter fx krisecentre, herberger for 
hjemløse, beskyttede pensionater og forsorgshjem 
samt Kofoeds Skole. 

88 Sociale 
foranstaltninger 
uden 
institutionsophold 

122.580 
(total) 

 

88.10.10 Hjemmehjælp 43.684 Branchen omfatter praktisk hjælp og andet 
omsorgsarbejde i ældre, handicappede eller syge 
privatpersoners hjem. Handicappede med egen ansat 
hjælp er undtaget, jf. 97.00.00. Der skelnes ikke 
mellem hjemmehjælp udbudt af offentlige eller private 
virksomheder. 

88.10.20 Dagcentre mv. 4.545 Branchen omfatter være- og aktivitetscentre, åbne 
dagscentre for pensionister samt dagscentre for ældre 
og handicappede med optagelsesbetingede 
behandlingsbehov. 

88.91.10 Dagplejemødre 11.449 Branchen omfatter pasning af børn i privatpersoners 
hjem formidlet af kommunen samt privat dagpleje af 
børn uden offentlig støtte. 

88.91.20 Vuggestuer 5.123 Branchen omfatter dagsinstitutioner overvejende for 
børn i alderen 0-2 år. 

88.91.30 Børnehaver 21.668 Branchen omfatter dagsinstitutioner overvejende for 
børn i alderen 3-6 år. 
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88.91.40 Skolefritidsordninger 
og fritidshjem 

13.670 Branchen omfatter byggelegepladser, fritidsklubber og 
andre pasningsordninger rettet mod børn i alderen 7-
14 år. 

88.91.60 Fritids- og 
ungdomsklubber 

3.306 Branchen omfatter tilbud rettet mod større børn og 
unge, dog ikke idrætsklubber. 

88.99.20 Flygtninge- og 
asylcentre 

2.133 Branchen omfatter midlertidig eller længerevarende 
indkvartering af fx flygtninge, katastrofeofre og 
indvandrere. 

88.99.90 Andre sociale 
foranstaltninger 
uden 
institutionsophold 
i.a.n. 

17.002 Branchen omfatter sociale foranstaltninger inden for 
støtte og rådgivning, herunder hjælpemiddelcentraler. 

 

Tabel 2: Antallet af beskæftigede (fuldtids) i den sociale sektor i Danmark inddelt efter forskellige branchekoder, 2016. 

 

Det er vigtigt at bemærke, at tallene angivet i de to tabeller herover ikke svarer 100 % til det billede, vi 

ser i dag. Det skyldes, at tallene er fra 2016 og derfor kan have ændret sig siden. Til trods for dette 

anses disse data for at være de mest retningsvisende taget ovenstående i betragtning. 
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2. Overenskomstforhandlinger og andre aftaler 
 
Dette afsnit giver et overblik over de arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, som er 

repræsenteret i den sociale sektor.   

 

Eftersom den sociale sektor primært falder inden for den offentlige sektor, er næsten hele den sociale 

sektor dækket af overenskomstaftaler. Området er som tidligere nævnt underlagt meget lidt 

lovgivning. Den lov, der er på området, udgør fundamentet og tildeler et minimum af rettigheder til 

alle medarbejdere. De kollektive overenskomstaftaler bygger således oven på dette (bestemmer 

lønnen, arbejdstimer, pension osv.).  

 

Overenskomstaftalerne forhandles af fagforeningerne, som repræsenterer medarbejderne, og 

arbejdsgiverorganisationerne, som repræsenterer arbejdsgiverne. Hvis de to parter ikke kan blive enige 

om en aftale, griber den statsligt ansatte forligsmand ind med det formål at forhindre en eventuel 

strejke eller lockout. Denne model kaldes ofte ”Den Danske Model”7 og uddybes i afsnittet herunder 

(afsnit 3).  

 

2.1 Fagforeninger i den sociale sektor 

 
I den sociale sektor repræsenterer følgende fagforeninger de medarbejdere, der arbejder inden for 

sektoren: 

 

• Børne-og Ungdomspædagogernes Landsorganisation (BUPL) 

• Dansk Socialrådgiverforening 

• FOA – Fag og Arbejde 

• Socialpædagogerne 

• Dansk Sygeplejeråd 
 
Sammenlagt repræsenterer disse fagforeninger 313.056 medlemmer (20178) – heraf er ca. 42.631 

mænd, mens de resterende 270.425 er kvinder. FOA er klart den største forening målt på 

medlemskab. Fagforeningen repræsenterer 155.871 medlemmer og er dermed den tredjestørste 

fagforening i Danmark. FOA’s medlemmer arbejder med forskellige sociale områder, herunder bl.a. 

børnepasning, ældrepleje samt borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

 

Den andenstørste fagforening indenfor sektoren er Dansk Sygeplejeråd, som repræsenterer 56.057 

medlemmer (primært sygeplejersker), hoveddelen af dem er dog ansat indenfor sundhedssektoren. 

Herefter følger Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation (BUPL), som repræsenterer 

                                                 
7 https://www.hk.dk/raadogstoette/overenskomst 
8http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=LONM
ED1&PXSId=188586&tablestyle=&ST=SD&buttons=0 
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51.682 medlemmer, der arbejder som pædagoger med børn og unge. Socialpædagogerne repræsenterer 

36.538 medlemmer, der arbejder med sociale problemer såsom hjemløse, borgere med nedsat fysisk 

funktionsevne samt sårbare børn og unge. Slutteligt er der Dansk Socialrådgiverforening, som også er 

den mindste af de ovenstående fagforeninger målt på medlemstal. Dansk Socialrådgiverforening har 

omkring 12.898 medlemmer, der arbejder som socialrådgivere (primært inden for den sociale sektor, 

men fagforeningen repræsenterer også medlemmer, der arbejder inden for beskæftigelsesområdet).   

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det nøjagtige antal af medarbejdere, der arbejder inden for 

den sociale sektor, ikke er tilgængeligt. Det skyldes, at der er visse fagforeninger, som omfavner en 

bred skare af medlemmer (eksempelvis Krifa). Da disse fagforeninger ikke er medtaget her, kan det 

betyde, at det eksakte antal af medarbejdere inden for sektoren reelt set er højere, end ellers angivet 

her. Derudover er det vigtigt at bemærke, at disse data er baseret på input fra fagforeningerne selv: 

Det er ikke alle fagforeningerne, der, når de skal estimere deres medlemstal, udelader de medlemmer, 

som ingen tilknytning har til arbejdsmarkedet (eksempelvis studerende, selvstændige og tidlige 

pensionerede). På baggrund af ovenstående er det derfor vigtigt at bemærke, at de omtalte data derfor 

ikke er 100 % præcis. Til trods for dette anses de alligevel for de bedst mulige tilgængelige data.  

Når fagforeningerne inden for den sociale sektor skal forhandle overenskomstaftaler, indgår de i en 

alliance kaldet ’Forhandlingsfællesskabet’. Her forhandler de sammen over for kommuner og regioner.  

 

2.2 Medarbejderorganisationer i den sociale sektor 

 
I den danske, offentlige sektor dækker arbejdsgiverorganisationerne forhandlinger på et statsligt, 

regionalt samt et lokalt niveau. I den sociale sektor er der dog ingen arbejdsgiverorganisation på det 

statslige niveau, da ansvaret for de sociale services udelukkende tilfalder de 98 kommuner samt de 5 

regioner. På det lokale niveau repræsenterer Kommunernes Landsforening (KL) kommunerne, mens 

regionerne omvendt repræsenteres af Danske Regioner.  

 

Hvert tredje år forhandler KL og Danske Regioner overenskomstaftaler med fagforeningerne. 

Sammen forhandler de to arbejdsgiverorganisationer med fagforeningernes forhandlingsalliance, 

’Forhandlingsfællesskabet’. 

 

Nogle af de medarbejdere, der arbejder i den sociale sektor, er ansat i den private sektor, af de mange 

NGO’er eller af selvejende institutioner. Det betyder, at disse institutioner, i stedet for KL eller 

Danske Regioner, agerer som arbejdsgiverorganisationer. Dog er dette mest fremtrædende mht. 

NGO’erne, hvor sociale organisationer såsom Børns Vilkår og Mødrehjælpen er eksempler på dette. 

 

 
Kigger man på de selvejende institutioner, er der omkring 2400 af disse, som arbejder inden for den 



«Et nationalt casestudie: Danmark » 
Projekt PESSIS + “Promoting Employers’ Social Services Organisations in Social Dialogue” 

Aftale nummer: VS/2017/0379 

 

11 

 

sociale sektor (typisk inden for dagtilbudsområdet). Størstedelen af disse er omfattet af 

overenskomstaftaler under KL eller Danske Regioner, mens få forhandler deres egne arbejdsvilkår 

direkte med fagforeningerne. Et eksempel på sidstnævnte er OK-fonden - en non-profit 

omsorgsorganisation, der beskæftiger omkring 2000 medarbejdere, som arbejder med socialt udsatte 

borgere og ældrepleje.  

 

Det stigende antal af arbejdsgivere på det lokale niveau har ikke haft nogen indflydelse på kvaliteten af 

den sociale dialog. Det skyldes, at det kun, som nævnt herover, er en mindre andel af disse der 

forhandler direkte med fagforeningerne. De fleste er stadigvæk underlagt overenskomstaftaler under 

KL og Danske Regioner, hvilket ikke har medført ændringer i kvaliteten af den sociale dialog, 

eftersom det er et udtryk for status quo.  
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3. Social dialog i den sociale sektor 
 
Dette afsnit beskriver omfanget og indholdet af den sociale dialog i sektoren. Først gives et kort 

overblik over den sociale dialog i Danmark på hhv. det lokale-, det regionale- samt det nationale 

niveau. Herefter beskrives omfanget af den formelle- samt den uformelle dialog. Dernæst præsenteres 

de vigtigste emner, som figurerer i dialogen. Vi kigger ligeledes på, hvilke emner der ikke optræder i 

dialogen. Dette er emner, som enten fagforeningerne eller arbejdsgiverorganisationerne finder vigtige, 

men, til trods for dette, ikke formår at tiltrække nok opmærksomhed i dialogen. Slutteligt beskriver 

afsnittet udviklingen i den sociale dialog.    

 

Den sociale sektor er primært drevet af den offentlige sektor. Dette har stor indflydelse på, hvordan 

den sociale dialog er organiseret. For det første betyder det, at den sociale dialog er struktureret 

tilnærmelsesvis på samme måde i hele sektoren. For det andet betyder det, at nogle emner i den sociale 

dialog kan blive meget politiseret, og at arbejdsmarkedets parter derfor kan forsøge at række ud til 

politiske aktører og det offentlige med henblik på at påvirke indholdet i den sociale dialog. 

Arbejdsgiverne er, på den ene side, politikere, og på den anden side, arbejdsgivere, og det kan stille 

dem i dilemmaer fra tid til anden. 

 

Den sociale dialog i Danmark bygger på mere end 100-års tradition for overenskomstforhandlinger 

mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger. Den sociale dialog er en integreret del af den 

danske arbejdsmarkedsmodel (den danske model). Selvom modellen historisk set er udviklet under 

danske forhold, er der betydelige ligheder mellem denne og den svenske og norske 

arbejdsmarkedsmodel. Derfor omtales den danske model ofte også som ’Den Nordiske Model9. 

 

Der er en gensidig anerkendelse mellem arbejdsmarkedets parter på næsten alle dele af 

arbejdsmarkedet. Systemet med den sociale dialog er baseret på frivillighed og er underlagt meget lidt 

lovgivning. Anerkendelse er i princippet etableret på det tidspunkt, hvor to organisationer bliver enige 

om en overenskomstaftale. 

 

Fagforeningernes dækningsgrad i Danmark er 67 %, hvilket er højt sammenlignet med andre EU-

lande. Der har dog været et stabilt fald siden 1996, hvor dækningsgraden var oppe på 75 %. Blandt 

arbejdsgiverorganisationerne er dækningsgraden 74 %, hvilket også er højt. For offentlige 

arbejdsgivere, som dækker det meste af den sociale sektor, er dækningsgraden 100 %. 

 
 
 

3.1 Trepartsdialog  

 

                                                 
9 https://www.eurofound.europa.eu/country/denmark#actors-and-institutions 

https://www.eurofound.europa.eu/country/denmark#actors-and-institutions
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Den sociale dialog er en kontinuerlig proces og tager blandt andet form som en treparts-dialog på det 

nationale niveau. Der er flere trepartsorganer med repræsentation af regeringen og arbejdsmarkedets 

parter fra både den private og den offentlige sektor. Disse håndterer forskellige spørgsmål relateret til 

arbejdsmarkedet. Blandt organerne er Arbejdsmiljørådet, Beskæftigelsesrådet og Rådet for Voksen- og 

Videreuddannelse. Med andre ord er arbejdsmarkedets parter involveret i alle større politiske reformer 

vedrørende arbejdsmarkedet. Det betyder selvfølgelig ikke, at arbejdsmarkedets parter er fuldkommen 

enige med indholdet af alle politiske initiativer. 

 

3.2 Social dialog på et nationalt niveau  

 
På det nationale niveau er den sociale dialog en kontinuerlig proces. Der er forskellige stående udvalg 

for social dialog. Blandt disse er Det Nationale Samarbejdsråd med repræsentation fra FH (indtil 2019 

Landsorganisationen i Danmark (LO)) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), det centrale. Rådet 

anvendes til at diskutere arbejdsmarkedsrelaterede emner mellem arbejdsmarkedets parter.  

 

3.3 Social dialog på et sektorielt niveau 

 
Arbejdsmarkedets parter forhandler overenskomster hvert andet, tredje eller fjerde år. Alle vigtige 

emner, der omhandler relationen mellem arbejdsgiver og medarbejder, reguleres gennem 

forhandlingsprocessen. Dette inkluderer løn, arbejdstid, pension, uddannelse osv., hvilket alt sammen 

er nedskrevet i en overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter. Aftalen omhandler ofte også mindre 

projekter, der vedrører arbejdsmarkedets parter. Disse projekter er med til at sikre den kontinuerlige 

dialog i perioder imellem forhandlingerne. Projekterne har ofte forskellige formål. Eksempelvis kan de 

være samarbejdsprojekter, projekter vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed eller projekter, der 

fokuserer på, hvordan kvaliteten og produktiviteten på arbejdspladser kan øges. 

 

Medarbejdere i Danmark er bundet af en ”fredspligt”, som betyder, at det i overenskomstperioden er 

ulovligt at strejke. Alle uoverensstemmelser i forhold til overenskomsten løses gennem forhandling 

eller ved Arbejdsretten. Hvis fredstiden brydes, og Arbejdsretten involveres, vil den aktør, der har 

handlet i uoverensstemmelse hermed modtage en bøde. 

 

3.4 Social dialog på et lokalt niveau 

 
På lokalt niveau er der ingen lovgivning vedrørende den sociale dialog. Den lokale dialog er reguleret 

af samarbejdsaftalen mellem LO (nu FH) og DA. Den første aftale faldt på plads i 1947, mens den 

nuværende aftale er fra 200610. Aftalen udstikker rammerne for det lokale samarbejde og den sociale 

dialog på arbejdspladser. Aftalen implementerer desuden EU direktivet 2002/14/EF fra d. 11. marts 

                                                 
10 Samarbejdsaftalen 2006: http://di.dk/Shop/Publikationer/Produktside/Pages/Produktside.aspx?productId=5427 



«Et nationalt casestudie: Danmark » 
Projekt PESSIS + “Promoting Employers’ Social Services Organisations in Social Dialogue” 

Aftale nummer: VS/2017/0379 

 

14 

 

2002. Aftalen kan tilbagekaldes med seks måneders varsel fra begge sider. Et år forud for den officielle 

annullering af aftalen skal arbejdsmarkedets parter mødes for at forsøge at blive enige om en ny aftale. 

Ændringer kan foretages gennem en gensidig aftale parterne imellem - enten direkte i aftalen, eller 

mere sandsynligt, som tilføjelser til aftalen. I den seneste version er der tilføjelser omkring ligeløn, 

lederes deltagelse i arbejdspladsudvalg samt anvendelsen af IKT (informations- og 

kommunikationsteknologi).  

 
I aftalerne står det nedskrevet, at alle arbejdspladser skal have en vis grad af social dialog. På mindre 

arbejdspladser kan det struktureres uformelt, mens de større arbejdspladser omvendt skal følge nogle 

mere formaliserede regler. Blandt reglerne er bl.a., at en arbejdsplads med over 35 ansatte skal 

nedsætte et lokalt samarbejdsråd med repræsentation fra medarbejdere og arbejdsgiver. Reglerne 

vedtages gennem en dialog mellem arbejdsmarkedets parter lokalt på arbejdspladsen.  

 

I den offentlige sektor er der en struktur for samarbejde, som både håndterer samarbejde og 

arbejdsmiljø, mens den sociale dialog i den private sektor omvendt foregår gennem to forskellige 

udvalg. I kontrast til den sociale dialog, er der lovgivning ift. samarbejde om 

arbejdsmiljøproblematikker. Strukturen i den offentlige sektor er beskrevet i detaljer i afsnittet 

herunder.   

 

Sammen med det formaliserede system for social dialog, er der ligeledes en gammel tradition for en 

uformel, kontinuerlig dialog omkring problemløsning og arbejdskvalitet på arbejdspladserne. Emner 

kan florere ind og ud af den formelle dialog eller kan eksistere både i formelle fora såvel som i det 

uformelle. De emner, som diskuteres i den uformelle dialog, er oftest emner, som ikke er genstand for 

diskussion i den formelle, sociale dialog.  

 

3.5 Omfang af den formelle sociale dialog 

 
I den offentlige sektor som dækker hovedparten af den sociale sektor foregår den sociale dialog i to 

forskellige formaliserede strukturer: Forhandlingssystemet og det såkaldte MED system1112.  

 

De eneste vigtige niveauer af overenskomstforhandlinger vedrørende løn- og arbejdstid er sektor- og 

virksomhedsniveauer sammenkoblet i et centraliseret, decentraliseringssystem. De kollektive aftaler er 

bindende og dækker alle organiserede arbejdspladser. Disse er ofte udformet således, at nogle 

spørgsmål er åbne for lokale forhandlinger. Den lokale forhandling håndteres af arbejdsgiveren - i den 

sociale sektor, ofte kommunen - og fagforeningens lokale repræsentation. 

 

                                                 
11 https://www.kora.dk/media/278189/Analyse_af_MED-systemet_20101215.pdf 
12 https://www.regioner.dk/media/1193/med-haandbog-2013.pdf 
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MED-systemet, MED som står for ’medindflydelse’, er en struktur for samarbejde og 

medarbejderinvolvering. MED-systemet er både et system for lokalt samarbejde på arbejdspladserne 

generelt set (efter en aftale mellem arbejdsmarkedets parter) og et system for lokalt samarbejde ift. 

arbejdsmiljø og sikkerhed (efter arbejdsmiljøloven). Figuren herunder illustrerer et eksempel på MED-

strukturen i en udvalgt kommune. En kommune har typisk 50-100 MED- og arbejdsmiljøudvalg.  

 

 
Figur 1: MED-struktur i Rødovre Kommune  

 
 
MED-systemet er struktureret med et udvalg på arbejdsgiverniveau (kommunalt, regionalt eller 

statsligt) og et antal af lokale udvalg struktureret efter geografi, sektor eller branche. Strukturen 

varierer fra kommune til kommune, eftersom denne vedtages lokalt. Den eneste regel der er ift. at 

strukturere det lokale MED-system er, at alle medarbejdere skal have mulighed for at blive involveret i 

tematikker, der vedrører deres arbejdsliv.    

 

Fra 2015 til 2017 udførte arbejdsmarkedets parter et studie af MED-systemet på det kommunale 

område. Studiet blev afsluttet med en rapport i 2017, som arbejdsmarkedets parter står bag. Rapporten 

vidner om, at den sociale dialog overordnet set fungerer godt. Det konkluderes, at rammerne for 

samarbejdet støtter den sociale dialog frem for at være en barriere for det lokale samarbejde. 

Rapporten konkluderer desuden, at der er en positiv udvikling i gang, og at ”den klassiske situation med 
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en A-side vs. en B-side er blevet nedtonet13.” Konkret er den daglige dialog mellem ledelsen og 

medarbejderne udviklet i retningen af at være mere konstruktiv end konfliktsøgende.  

 

Rapporten peger på forskellige faktorer, der bidrager til en god, social dialog. Lokal fleksibilitet i 

organiseringen af den sociale dialog er én vigtig faktor, mens pragmatisme fra begge sider er en anden. 

Tillid nævnes også som værende en vigtig faktor.  

 
Det er påkrævet, at medlemmerne af MED-udvalgene gennemfører et 2-dages kursus. Kurset giver en 

introduktion til MED-systemet og nogle retningslinjer for et godt samarbejde inden for systemet. 

Indholdet af kurset bestemmes af arbejdsmarkedets parter gennem arbejdsmarkedets parters 

uddannelsesfællesskab (PUF)14. Medlemmer af et arbejdsmiljøudvalg skal omvendt tage et 3-dages 

kursus, som giver en grundlæggende introduktion til området. Efter gennemførelsen af det 3-dages 

kursus, skal arbejdsgiveren hvert år tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøudvalget halvanden dags 

opkvalificering15.  

 

Blandt barriererne for en god social dialog er en høj grad af formalisering, den store afstand mellem de 

centrale MED-udvalg og medarbejderne på gulvet samt manglende kommunikation mellem de 

forskellige organiseringsniveauer.   

 

3.6 Omfang af den uformelle sociale dialog 

 
Den uformelle sociale dialog foregår parallelt med den formelle sociale dialog. På både et nationalt, 

sektorielt samt på arbejdspladsniveau er der tradition for at have en uformel dialog.  

  

På det nationale niveau involverer den uformelle sociale dialog de politiske aktører, både ministerier 

og styrelser, samt partierne i Folketinget. Både arbejdsgiverorganisationer og fagforeningerne har 

dialog med de politiske aktører på det nationale niveau. Der er desuden en dialog mellem det politiske 

niveau i regioner og kommuner og arbejdsmarkedets parter. Denne konstruktion er særlig for den 

offentlige sektor, hvor politikerne agerer som både politikere og arbejdsgivere. 

 

3.7 De vigtigste emner i den sociale dialog 

 
Både fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne er enige om, at alle emner kan tages op i den 

sociale dialog. Hvis der ingen formel dialog er, faciliterer parterne selv dialogen gennem debatter, 

workshops og lignende. Dog er det vigtigt at nævne, at det i praksis ikke altid er tilfældet, at alle emner 

                                                 
13 https://www.kl.dk/media/8432/f-lles_billeder_og_perspektiver.pdf  
14 https://www.puf.dk/om-puf 
15 The Working Environment Act, http://engelsk.arbejdstilsynet.dk/en/regulations/acts/working-environment-
act/arbejdsmiljoeloven1 
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kan indgå i dialogen. Det skyldes, at nogle emner tager lang tid at diskutere og derfor fylder meget, 

hvilket hindrer andre emner i at få opmærksomhed.  

 

Ud fra et arbejdsgiverorganisatorisk perspektiv er det tydeligt, at et af de vigtigste emner i den sociale 

dialog (både på et sektorielt og lokalt niveau) er arbejdsmiljø. Et særligt emne herunder har været vold 

og trusler. I de seneste par år har denne problematik ligeledes figureret i medierne. Det skyldes, at der 

har været flere tilfælde, hvor medarbejdere, der arbejder på sociale institutioner, er blevet skadet – i 

værste tilfælde dræbt – af beboere på institutionen. Dette har yderligere bidraget til, at 

arbejdsmarkedets parter har haft en øget opmærksomhed på emnet i den sociale dialog. Danske 

Regioner har, som et eksempel på vigtigheden af emnet, igangsat flere projekter som skal se på 

udbredelsen af vold og trusler som en del af arbejdsmiljøet. Eksempelvis har de haft nogle projekter 

med Forhandlingsfællesskabet16, hvor de organisationer, der repræsenterer den sociale sektor, også 

indgår. Et af projekterne har set på, hvorvidt der var en sammenhæng mellem medarbejderens 

udsættelse for vold og trusler og sygeorlov.  

 

Et andet vigtigt emne i den sociale dialog ser ud til at være ansættelsesformer: Hvordan tiltrækker 

man medarbejdere til den sociale sektor? I Danmark er en stor andel af de medarbejdere, der arbejder 

i den sociale sektor, ansat på midlertidige kontrakter, hvilket gør deres arbejdsliv usikkert. Det er svært 

for medarbejderne at opretholde en stabil lønindkomst, fordi deres arbejdstimer som regel ændrer sig 

hver måned. Dette er også tilfældet for nogle industrier inden for den private sektor – eksempelvis 

konstruktionsbranchen, landbrugs- samt fiskeribranchen, hvor disse typer af ansættelser også 

eksisterer. Fra arbejdsgivernes synspunkt kan det således være svært at tiltrække nye medarbejdere 

grundet usikkerheden i disse former for ansættelser. Danske Regioner er i gang med at undersøge 

emnet og ser på, hvorfor den sociale sektor har flere af disse ansættelsesformer sammenlignet med 

andre sektorer i Danmark. En af fagforeningerne, FOA, undersøger også dette område. De 

anerkender, at der kommer flere af disse ansættelsesformer og har, derfor, haft en dialog omkring 

hvilke skridt der kan tages for at vende udviklingen.     

 

Et andet emne arbejdsgiverorganisationerne nævner som værende vigtigt er måder hvorpå, man kan 

organisere fagforeningernes og arbejdsgiverorganisationernes sammenfaldende interesser. Indholdet 

her handler særligt om ensartede interesser ift. det politiske landskab og muligheder for indflydelse i 

denne arena.  

 

Et andet vigtigt emne i den sociale dialog ser ud til at være kompetenceudvikling af enkelte 

medarbejdere og uddannelse generelt set. Alle fagforeningerne, vi har talt med, har fremhævet 

dette emne under interviewene. Det store fokus på uddannelse og kompetenceudvikling kan skyldes, 

at det sociale arbejde er blevet mere komplekst gennem de sidste par år. Dette er særligt gældende for 

sygeplejerskernes arbejde inden for området med rehabilitering, hvor de gennem de sidste par år har 

                                                 
16 Forhandlingsfællesskabet is a network of organisations representing the employees that, among other things, works 
within the social sector. Forhandlingsfællesskabet has 51-member organisations.  
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fået mere og mere ansvar og er blevet pålagt sværere arbejdsopgaver grundet et stigende arbejdspres. 

Flere af fagforeningerne nævner, at de har en kontinuerlig dialog med arbejdsgiverorganisationerne 

(Danske Regioner, KL) vedrørende dette emne. På baggrund heraf fylder emnet derfor meget i den 

sociale dialog, og det er endda lykkedes emnet at opnå national, politisk opmærksomhed.  

 

Emnet omkring uddannelse optræder også i den kontinuerlige dialog omkring kvalitet og effektivitet 

i sektoren. Hvor uddannelse og erhvervsuddannelse håndteres i formelle sektor-organer (se afsnit 3.1), 

finder den daglige dialog vedrørende kompetenceudvikling sted decentralt og på arbejdspladsniveau. 

Dette er en del af den formaliserede dialog i MED-systemet (se afsnit 3.5). I MED-systemet kan det 

diskuteres, hvilke kurser en given kommune skal tilbyde til deres medarbejdere sammen med hvilke 

formelle kompetencer, medarbejdere i, eksempelvis børnehaver, skal have. På arbejdspladsniveau kan 

dialogen omkring kvalitet også være mindre formaliseret og en del af den kontinuerlige dialog mellem 

medarbejdere og ledelse på arbejdspladsen. Alt lige fra den bedste løsning til specifikke problemer, 

organisationen står over for, kan og vil (højst sandsynligt) blive diskuteret mellem ledelsen og 

medarbejderne.  

 

Gennem de sidste 5 år har et nyt emne fundet vej og opnået opmærksomhed i den sociale dialog – 

både på lokalt og nationalt niveau. Emnet handler og digitalisering og ny teknologi. Dette er et 

område i rivende udvikling, hvorfor dialogen ofte handler om begrænsninger ved digitaliseringen og 

den nye teknologi samt ulemperne ift. velfærdsperspektivet. Dialogen faciliteres ofte på et lokalt 

niveau, eftersom arbejdspladserne selv implementerer den nye teknologi. Som konsekvens af dette 

emne har et andet emne også fået opmærksomhed i dialogen: Etik og morale. FOA og KL har 

igangsat adskillige projekter, som ser på dette emne: Hvad er ulemperne ved ny velfærdsteknologi, 

hvad fungerer og hvad gør ikke, samt hvordan skal fordelingen af menneskelig vs. teknologisk kontakt 

være? På baggrund af Budgetloven fra 2012 (bl.a.) har kommunerne været nødsaget til at reducere 

deres udgifter i sektoren. Dette er blevet diskuteret adskillige gange i medierne, særligt inden for de 

seneste par år, fordi politiske beregninger bl.a. har vist, at kommunerne kan spare penge ved at give de 

ældre et bad hver 14. dag. Tilsvarende har de ældres mad været til debat, fordi det har været lavet flere 

dage forinden og dermed ikke var appetitvækkende. Tilsammen indikerer dette, at etik og morale også 

er emner, der påvirker den offentlige debat, hvilket tvinger arbejdsgiverorganisationerne til at handle 

og tage del i dialogen omkring dette emne.      

 

I den formaliserede sociale dialog skubber fagforeningerne på for ligeløn blandt kønnene. Eftersom 

alle lønninger fastsættes i overenskomsterne, og der ikke er nogen lovbestemt minimumsløn, er den 

sociale dialog det rigtige sted at have diskussionen omkring ligeløn. Den samme løn for det samme 

arbejde er et retsprincip i Danmark, og overenskomsterne diskriminerer ikke blandt kønnene.17 Til 

trods for dette er der dog stadigvæk et løn-gab mellem mænd og kvinder, særligt når man kigger på 

tværs af sektorer. Eftersom kvindelige medarbejdere dominerer den sociale sektor, argumenterer 

                                                 
17 Act on Prohibition on Discrimination at the Labour Market (Consolidation Act no 1349 of 16 December 2008 – 
Forskelsbehandlingsloven) 
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fagforeningerne for, at højere lønninger vil hjælpe med at reducere løn-gabet mellem kønnene. 

Socialpædagogerne brugte ligeløn som overskrift for deres kampagne under 

overenskomstforhandlingerne i 2018.  

 

Derudover nævnes emner såsom socialøkonomisk virksomhed (regler, der regulerer ansættelse for 

borgere med fysisk funktionsnedsættelse) og arbejdstidsregler af arbejdsgiverorganisationerne som 

værende vigtige emner i dialogen. 

 

3.8 Emner der udelades af den sociale dialog 

 
De emner der udelades af den sociale dialog forstås som de emner, som enten fagforeningerne eller 

arbejdsgiverorganisationerne finder vigtige, men som, til trods for dette, ikke figurerer på 

dagsordenen. I forhold til disse emner ser det ud til, at der er et misforhold mellem fagforeningernes 

og arbejdsgiverorganisationernes holdning. Derudover er der en intern inkonsistens mellem 

fagforeningerne: Mens flere peger på medbestemmelse som et emne, der ikke er blevet taget op i 

den sociale dialog/ikke har fået den ønskede opmærksomhed, mener én af fagforeningerne omvendt 

(Socialpædagogerne), at dialogen omkring medbestemmelse eksisterer.  

 

To af fagforeningerne peger særligt på manglende medbestemmelse og manglende dialog, når politiske 

beslutninger omhandlende de professioner, de repræsenterer, skal træffes. Et eksempel på dette var da 

en ny digital, sundhedspolitisk platform (Sundhedsportalen18) blev lanceret. Her var Dansk 

Sygeplejeråd ikke inviteret med i forhandlingerne og havde derfor ikke noget at skulle have sagt 

vedrørende beslutningen. Årsagen til deres utilfredshed skyldes, at arbejdsmarkedets parter normalt får 

lov at komme til orde, når Regeringen planlægger ny politik på deres område. Eksempelvis er 

arbejdsmarkedets parter repræsenteret i Arbejdsmiljørådet og Rådet for Voksen- og Efteruddannelse. 

Disse to trepartsorganer udgør fundamentet for udviklingen af den danske arbejdsstyrke. 

 

Nogle af fagforeningerne peger også på digitalisering som værende et emne, der har manglet fokus i 

dialogen. I den seneste overenskomstforhandling (OK-18) var der kun en svag dialog omkring 

digitalisering. Til trods for dette er det ikke ensbetydende med, at arbejdsmarkedets parter ikke ville 

have en dialog omkring det. Det kan i stedet skyldes, at forhandlingsprocessen endte med at handle 

om andre ting såsom betalt frokostpause og sammenhold mellem fagforeningerne, som også fyldte 

meget i medierne.  

 

3.9 Udviklingen i den sociale dialog 

 

                                                 
18 https://www.sundhed.dk/borger/service/om-sundheddk/ehealth-in-denmark/ 
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Når vores informanter fortæller om udviklingen i den sociale dialog, peger de særligt på tre 

overordnede faktorer, som har påvirket denne: Kommunalreformen i 2007, Budgetloven fra 2012 

samt synet på mennesket overfor samfundet. Derudover har den teknologiske udviklingen også vist 

sig at have en indflydelse på, hvordan den sociale dialog har udviklet sig.  

 

Kigger man på udviklingen set fra arbejdsgiverorganisationernes synspunkt, beskriver de, at dialogen 

på det nationale plan er blevet udvidet; fra engang at fokusere på fastlåste emner til nu at give mere 

opmærksomhed til de emner, som begge parter sammen ønsker at gå videre med. Denne udvikling 

skyldes primært det faktum, at man fra politisk hold har gjort det klart, at den sociale dialog er vejen 

frem: Begge parter er nødsaget til at se anvendelsen af den sociale dialog som en fordel og ikke en 

ulempe.19 Kigger man på det lokale niveau, har dialogen, ifølge arbejdsgiverorganisationerne, også her 

oplevet en udvikling. På det lokale niveau har den sociale dialog udviklet sig således, at den er blevet 

mere tilstedeværende sammenlignet med før. Ifølge arbejdsmarkedets parter skyldes dette primært, at 

kulturen inden for MED-systemet har ændret sig: Mens denne tidligere var karakteriseret af to 

forskellige sider (arbejdsgiver vs. medarbejder), som havde skarpt opdelte interesser, har kulturen nu 

ændret sig til at fokusere på at arbejde sammen om at skabe de bedste betingelser for arbejdspladserne. 

 

I henhold til den sidste pointe herover er der én af fagforeningerne, som ikke er enig med dette. Ifølge 

dem er den sociale dialog mindre naturlig i dag, end den var få årtier tilbage. De er af den 

overbevisning, at de stort set ikke inviteres med til forhandlinger – de involveres heller ikke i 

processen mellem overenskomstforhandlingerne. Derudover oplever de, at dialogen er blevet meget 

hårdere i dag fordi økonomien, og ikke den almene borgers velfærd, prioriteres over alt andet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Arbejdsmarkedets parter på det kommunale område (2017): ”Fokus på den danske model i kommunerne”.   
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4. Fremtidige perspektiver på den sociale dialog i den sociale sektor 
 
Den danske arbejdsmarkedsmodel for social dialog lever stadigvæk i bedste velgående efter 100 år. 

Arbejdsmarkedets parter har fuld tillid til modellen. Der er ingen tegn på, at modellen ændrer sig 

fundamentalt i fremtiden. Til trods for dette vil indholdet af den sociale dialog dog justere sig i takt 

med, at den politiske dagsorden ændrer sig.   

 

Kigger man på den fremtidige dialog og udviklingen heraf, giver arbejdsgiverorganisationerne udtryk 

for, at emner såsom velfærd vs. økonomi, dokumentationsregler og etiske problemstillinger vil 

komme til at spille en større rolle i fremtiden. Det sidstnævnte emne er særligt ift. opgaver, der 

konkurrenceudsættes. Ifølge arbejdsgiverorganisationerne er der et paradoks mellem velfærd og dét at 

konkurrenceudsætte opgaver. I de regler, der gælder nu, er der ingen beskrivelse af grænserne ift. 

konkurrenceaspektet. 

 

I henhold til ovenstående tyder meget på, at den fremtidige sociale dialog vil fortsætte med at handle 

om digitalisering. Dette område er et af de hurtigst voksende områder, hvorfor arbejdsmarkedets 

parter er nødsaget til at have en dialog omkring dets anvendelse samt begrænsninger. På baggrund af 

dette kan den fremtidige dialog også komme til at handle om, hvordan man håndterer de ændringer, 

som sker hele tiden, således at det ikke kommer til at påvirke den sociale dialog, og sætter den under 

pres. Andre interessante emner i fremtiden kan blive aktiv ældrepolitik grundet det faktum, at vi 

lever længere og længere, hvorfor pensionsalderen også stiger. 

 

Som nævnt kort i ovenstående afsnit, handlede den seneste overenskomstforhandling (OK-18) bl.a. 

om sammenhold på tværs af fagforeningerne. Argumentet var, at hvis fagforeningerne kæmpede for 

hinandens sager, så ville de vinde mest. På baggrund af denne udvikling er det derfor sandsynligt, at 

den fremtidige dialog præges af samarbejde mellem fagforeningerne, hvilket synes at stille dem i en 

stærkere position, når de skal forhandle med arbejdsgiverorganisationerne.  

 

Fra januar 2019 fusionerede de to største fagforeninger i Danmark, Landsorganisationen i Danmark 

(LO) og FTF, til FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). For medlemmerne betyder dette, at 1.5 

millioner almindelige arbejdere og funktionærer nu er under den samme paraplyforening, FH. Den nye 

organisation startede dens aktiviteter d. 1. januar 2019 og vil med sikkerhed blive fulgt tæt af dens 

fælles medlemmer samt af medierne. Dette kan meget vel ændre dialogen i den sociale sektor, selvom 

ingen af de interviewede parter dog forventer, at fusioneringen vil skabe systematiske forandringer i 

dialogen.  
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5. Konklusion og anbefalinger 
 
Som en del af projektet PESSIS + - Five country casestudies of social dialogue in the social services sector 2018, 

har denne rapport adresseret manglende data på arbejdsmarkedsproblematikker, herunder den sociale 

dialog, i den sociale sektor i Danmark. 

 

Rapporten har vist, hvordan den sociale dialog i Denmark er veletableret og stærk. Det skyldes bl.a. en 

100-år gammel tradition for overenskomstforhandlinger blandt arbejdsgiverorganisationerne og 

fagforeningerne. Dialogen er, derfor, en integreret del af den danske arbejdsmarkedsmodel – ofte 

omtalt som værende ”Den Danske Model”. I Danmark er systemet med den sociale dialog baseret på 

frivillighed og er tilmeld underlagt meget lidt lovgivning. Den sociale dialog er desuden en kontinuerlig 

proces, som både sker formelt og uformelt på alle tre niveauer af regeringsførelse (lokalt, regionalt 

såvel som nationalt).  

 

Baseret på interviews med de sociale parter fandt vi, at de vigtigste emner i den sociale dialog, som 

vedrører både arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne, er følgende: 

 

• Arbejdsmiljø 

• Ansættelsesformer 

• Kompetenceudvikling og uddannelse generelt set 

• Kvalitet og effektivitet 

• Digitalisering og ny teknologi 

• Etik og moral 

• Ligeløn for begge køn 

• Social virksomhed og arbejdstidsregler 

 
De ovenfornævnte emner har fået opmærksom dels pga. historiske og politiske udviklinger i 

Danmark, dels pga. globale tendenser. Studiet viser desuden, hvordan nogle emner ikke figurerer i den 

sociale dialog. Tilsammen leder det os ud i at konkludere, at der generelt set kan opstå en social dialog 

omkring alle emner, men i praksis er der nogle emner, som aldrig opnår nok opmærksomhed grundet 

det faktum, at arbejdsmarkedets parter vægter emnerne forskelligt. 

 

Slutteligt viser studiet, at der ikke er nogle tegn på, at den danske model ændrer sig fundamentalt i 

fremtiden. Den danske model bygger på en høj grad af tillid og har en fuld organiseringsgrad (100 %) i 

den offentlige sektor. Til trods for ovenstående vil indholdet af den sociale dialog dog ændre sig i takt 

med, at den politiske agenda også ændrer sig. Samlet set udtrykker arbejdsmarkedets parter, at de har 

fuldkommen tillid til den danske model. Tilsammen styrker det ovenstående argument om, at den 

sociale dialog er veletableret og stærk i den sociale sektor i Danmark.  

 



«Et nationalt casestudie: Danmark » 
Projekt PESSIS + “Promoting Employers’ Social Services Organisations in Social Dialogue” 

Aftale nummer: VS/2017/0379 

 

23 

 

6. Metode 
 
Dette afsnit beskriver de metodiske tiltag, studiet har foretaget i henhold til at indsamle og bearbejde 

data.  

 

6.1 Desk Research 

 
Studiets første fase er foregået med desk research. Vi har indsamlet information omkring 

arbejdsmarkedets parters repræsentation i den sociale sektor. Informationen er indsamlet dels via. 

arbejdsmarkedets parters egne hjemmesider, dels via Danmarks Statistik. 

 

På Danmarks Statistiks hjemmeside20 har vi fundet repræsentationstallene ved først af vælge 

statistikken ’arbejde, indkomst og formue’. Herefter har vi valgt ’beskæftigelse’, dernæst 

’registerbaseret arbejdsstyrke, beskæftigelse’ og slutteligt ’beskæftigelse efter branche og køn’. Her 

endte vi op med en tabel og tre kolonner, som skulle udfyldes. I kolonnen ’branche’ markerede vi de 

brancher, som fremgår af tabel 2 (se afsnit 1.2 ’omfanget af den sociale sektor’). Disse er valgt, fordi 

de dækker vores definition af den sociale sektor. I kolonnen ’år’ valgte vi 2016 for at få de nyeste tal. 

Slutteligt var den sidste kolonne ’køn’. Her kunne vi enten vælge at få den samlede repræsentation for 

mænd og kvinder eller opdele kønnene, således at vi kunne lokalisere en forskel.  

 

For at indsamle data på organisationsniveau samt data vedrørende den sociale dialog, har vi kigget på 

både overenskomstaftaler, forskningsrapporter, grå litteratur omkring den formaliserede sociale dialog 

samt pressemeddelelser fra arbejdsmarkedets parter. Datakilderne er oplistet i afsnit 7 ’referencer’. 

 

6.2 Interviews 

 
I studiet har vi også indsamlet data via en kvalitativ metode. Dette har vi valgt grundet emnets 

komplekse karakter: Ved at benytte os af interviews i stedet for eksempelvis af en survey, kan vi bedre 

spørge ind til emnet og få forklaret detaljer, som højst sandsynligt var gået tabt i en suveyundersøgelse. 

Derudover giver det os mulighed for at udforske emner, som vi på forhånd ikke havde tænkt som 

værende relevante. Tilsammen bidrager dette til en højere reliabilitet.  

 

Interviewene er foretaget fysisk og følger en semi-struktureret interviewguide. Informanterne er blevet 

samplet ud fra en intentionel samplings strategi. Det betyder, at vores informanter er blevet udvalgt, 

fordi de er relevante for vores forskningsproblem og ikke fordi, de er repræsentative for en større 

gruppe. Sammenlagt har vi interviewet 11 informanter, som repræsenterer fire fagforeninger og tre 

                                                 
20 https://www.statistikbanken.dk/10312 

https://www.statistikbanken.dk/10312
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arbejdsgiverorganisationer (se tabel 3 herunder). Dette betyder, at der i nogle af interviewene er to 

repræsentanter, som har deltaget.  

 

Under interviewene var der konsekvent én af os, som stillede spørgsmålene, mens den anden skrev et 

referat. Interviewene blev også optaget, hvis informanterne gav deres accept hertil. Efterfølgende er 

interviewreferaterne blevet kvalificeret af den konsulent, som udførte interviewene, for at sikre datas 

reliabilitet.  

 
Tabel 3: Oversigt over interviewede informanter fordelt på organisation 
 

Organisation 
 

Navn 

Fagforeninger 

FOA Nanna Mørch and Ole Jensen 

Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard and Helle Varming 

LFS Helle Haslund and Lisbeth Waidtløw 

Socialpædagogerne Lone Amstrup 

Arbejdsgiverorganisationer 

Danske Regioner Ole Lund Jensen 

Selveje Danmark Jon Krog 

KL Jakob Reinholt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Et nationalt casestudie: Danmark » 
Projekt PESSIS + “Promoting Employers’ Social Services Organisations in Social Dialogue” 

Aftale nummer: VS/2017/0379 

 

25 

 

 
 

7. Referencer 
 
1. Børne-og Socialministeriet (2018): “Lov om social service”. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239 

 

2. Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet (2018): “Konkurrenceudsættelse – den bedst 

mulige service for pengene”. http://www.stm.dk/multimedia/2018_konkurrenceudsaettelse-den-

bedst-mulige-service-for-pengene.pdf 

  

3. Dansk Industri (2017): “Status for offentlig-privat samarbejde i kommunerne”. 

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/OPS/Kommunernes%20konkurrenceudsættelse%202

018_WEB.pdf 

 

4. Folketinget (2018): “L 209 Forslag til lov om ændring af lov om social service.” 

http://www.folketingstidende.dk/samling/20171/lovforslag/L209/index.aspx  

 

5. Danmarks Statistik: “Arbejde, indkomst og formue”. https://www.statistikbanken.dk/10312 

   

6. Danmarks Statistik (2007): “Dansk Branchekode 2007”. 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=11119&sid=helepubl 

 

7. HK: “Overenskomst”. https://www.hk.dk/raadogstoette/overenskomst 

 

8. Danmarks Statistik: “Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31/12 efter organisationer og køn”. 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=

tabsel&MainTable=LONMED1&PXSId=188586&tablestyle=&ST=SD&buttons=0 

 

9. Eurofound (2017): “Living and working in Denmark”. 

https://www.eurofound.europa.eu/country/denmark#actors-and-institutions 

 

10. Dansk Industri (2006): “Samarbejdsaftalen 2006”. 

http://di.dk/Shop/Publikationer/Produktside/Pages/Produktside.aspx?productId=5427 

 

11. Krevi (2010): “Analyse af MED-systemet”. https://www.kora.dk/media/278189/Analyse_af_MED-

systemet_20101215.pdf 

 

12. Danske Regioner m.fl. (2013): “MED-håndbog – Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i 

Regionerne”. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239
http://www.stm.dk/multimedia/2018_konkurrenceudsaettelse-den-bedst-mulige-service-for-pengene.pdf
http://www.stm.dk/multimedia/2018_konkurrenceudsaettelse-den-bedst-mulige-service-for-pengene.pdf
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/OPS/Kommunernes%20konkurrenceudsættelse%202018_WEB.pdf
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/OPS/Kommunernes%20konkurrenceudsættelse%202018_WEB.pdf
http://www.folketingstidende.dk/samling/20171/lovforslag/L209/index.aspx
https://www.statistikbanken.dk/10312
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=11119&sid=helepubl
https://www.hk.dk/raadogstoette/overenskomst
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=LONMED1&PXSId=188586&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=LONMED1&PXSId=188586&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
https://www.eurofound.europa.eu/country/denmark#actors-and-institutions
http://di.dk/Shop/Publikationer/Produktside/Pages/Produktside.aspx?productId=5427
https://www.kora.dk/media/278189/Analyse_af_MED-systemet_20101215.pdf
https://www.kora.dk/media/278189/Analyse_af_MED-systemet_20101215.pdf


«Et nationalt casestudie: Danmark » 
Projekt PESSIS + “Promoting Employers’ Social Services Organisations in Social Dialogue” 

Aftale nummer: VS/2017/0379 

 

26 

 

https://www.regioner.dk/media/1193/med-haandbog-2013.pdf 

 

13. Arbejdsmarkedets parter på det kommunale område(2017): “Fokus på den danske model i  

kommunerne”. https://www.kl.dk/media/8432/f-lles_billeder_og_perspektiver.pdf 

 

14. Parternes Uddannelsesfællesskab: “Om PUF”. https://www.puf.dk/om-puf 

 

15. Arbejdstilsynet (2016): ”Working Environment Act”. 

engelsk.arbejdstilsynet.dk/en/regulations/acts/working-environment-act/arbejdsmiljoeloven1 

 

17. Act on Prohibition on Discrimination at the Labour Market (Consolidation Act no 1349 of 16 
December 2008 – Forskelsbehandlingsloven). 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=137042 

 

18. Sundhed.dk: “E-health in Denmark”. https://www.sundhed.dk/borger/service/om-

sundheddk/ehealth-in-denmark/ 

 

19. Forhandlingsfællesskabet (2017): Fokus på den danske model i kommunerne. 

http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1024640/17-0094.22.med-

_og_partssystemet_i_kommunerne_-_endelig_version.pdf  

 

20. Statistikbanken: “Arbejde, indkomst og formue.” https://www.statistikbanken.dk/10312   

http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1024640/17-0094.22.med-_og_partssystemet_i_kommunerne_-_endelig_version.pdf
http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1024640/17-0094.22.med-_og_partssystemet_i_kommunerne_-_endelig_version.pdf
http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1024640/17-0094.22.med-_og_partssystemet_i_kommunerne_-_endelig_version.pdf
http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1024640/17-0094.22.med-_og_partssystemet_i_kommunerne_-_endelig_version.pdf
https://www.statistikbanken.dk/10312
https://www.statistikbanken.dk/10312

