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Forord

Godt begyndt er halvt fuldendt, siger man. Når vi taler om 
ansættelse af medarbejdere, er en god begyndelse under alle 
omstændigheder vigtig, og ofte er der tale om en ikke ubetydelig 
arbejdsindsats, som virksomheden lægger, inden en ny medarbejder 
er fundet, hyret og på plads.

I denne bog vil du kunne læse om de forhold, som gør sig gældende 
i forbindelse med starten på et ansættelsesforhold: Vi kommer 
rundt om de rammer, som lovgivningen og arbejdsmarkedets parter 
sætter, om den praktiske gennemførelse af ansættelsessamtalen og 
det papirarbejde, som ansættelsen udløser. Herudover lidt om løn, 
personaleadministration og et lille afsnit for dig, som er chef for 
første gang, om den rolle, du indtræder i.

Bogen er første del af en serie på tre bøger, som alle udkommer i 
løbet af 2014. 

Vi håber, du får glæde af bogen. 

Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand 
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1. Arbejdsmarkedets parter  og ”den danske model”

1. Arbejdsmarkedets parter  
og ”den danske model”

At gå fra at være en enmandsvirksomhed til at finde og ansætte sine 
første medarbejdere er både en tidskrævende og lidt skræmmende 
ledelsesopgave. Den skal udføres omhyggeligt, og man skal fra start 
af være klar over, at det er en opgave, der skal sættes ressourcer 
af til. Men inden du når dertil, er det vigtigt at du får en forståelse 
for de rammer, man som arbejdsgiver er sat i, og de mange parter 
omkring en, som har indflydelse på, hvordan man skal agere som 
arbejdsgiver.

Selvom du sikkert sidder og har mest lyst til at høre om, hvad du 
konkret skal gøre, når du skal til at ansætte for allerførste gang, vil 
vi indlede vores bog med at hive dig op i helikopterniveau og se på 
arbejdsmarkedet ovenfra. Det vil give dig en fornemmelse af, hvilke 
parter der er på arbejdsmarkedet, så du kan forstå din rolle og se, 
hvorfor der kan komme regler og bestemmelser mange steder fra.

Omkring 80 % af det danske arbejdsmarked er dækket af overens-
komster. Det betyder, at både du og din kommende medarbejder 
højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt har været i berøring 
med en overenskomst, og derfor kan I begge have nogle oplevelser 
af, hvad der er jeres ret og pligt. 

Hvis du ikke ved, hvad der er overenskomstbestemt, og hvad der 
ikke er overenskomstbestemt, kan du som ny arbejdsgiver nemlig 
nemt komme til at give din medarbejder flere rettigheder, end du 
er forpligtet til – derfor starter bogen her med en beskrivelse af det 
danske arbejdsmarked og din rolle i det.
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De fleste små virksomheder er i starten ikke organiserede i en 
arbejdsgiverforening og har ikke nogen overenskomst. Med- 
arbejderne kan godt være medlem af forskellige a-kasser eller fag-
foreninger, men deres medlemskaber har ingen betydning for virk-
somhedens drift, arbejdsforholdene eller lønniveauet. Først når, eller 
hvis, du beslutter, at din virksomhed skal tiltræde en overenskomst, 
vil det være relevant at interessere sig for, hvem der er organiseret 
hvor.

I forhold til mange andre lande, er der en ret høj organisations- 
procent i Danmark, som sagt omkring 80 %. Det er formentlig, 
fordi Danmark er et af de lande, hvor forholdene på arbejdsmarkedet 
reguleres af arbejdsmarkedets parter frem for gennem lovgivning. 
Selvom listen over love, der berører arbejdsmarkedet, virker lang, er 
lovgivningen alligevel sparsom i forhold til i andre lande  
– også lande i EU, som vi sammenligner os med. For eksempel  
har Frankrig, Spanien, Holland og England lovbestemte mindste- 
lønninger, mens det ikke er tilfældet i Danmark.

Til trods for den høje organisationsprocent, er der ikke noget til 
hinder for, at du kan ansætte medarbejdere uden at være organiseret 
og uden at forholde dig til overenskomsten.

”Den danske model”
Det med at være organiseret i hhv. arbejdsgiverorganisation og løn-
modtagerorganisationer, og at de to organisationer sammen forhand-
ler løn og ansættelsesvilkår, er det vi kalder ”den danske model”. De 
fleste har hørt om ”den danske model”, men mange er alligevel lidt 
usikre på, hvad det egentlig handler om, og hvordan det berører dem 
i deres hverdag.

Helt kort så er ”den danske model” født af Septemberforliget af 
1899. Septemberforliget var den første danske hovedaftale, og 
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da aftalen indeholder de grundlæggende formuleringer omkring 
reguleringen af løn- og arbejdsvilkår på det samlede arbejdsmarked, 
kalder man det i dag for arbejdsmarkedets grundlov. Forliget funge-
rede og regulerede det danske arbejdsmarked helt frem til den første 
revision i 1960. 

Både den reviderede hovedaftale og efterfølgende ændringer har 
fastholdt de grundlæggende principper, som er:

• Ledelsesretten: At det er lederen, der leder og fordeler 
arbejdet.

• Accept og respekt omkring et centraliseret aftalesystem med

• Centrale lønforhandlinger via faglige organisationer, herunder 
forudsætningen om, at løn og arbejdstid forhandles ved lokale 
overenskomstforhandlinger.

• Fredspligt og regler for, hvornår man må konflikte.

• En institutionaliseret konfliktløsningsmodel i form af mæg-
ling og Arbejdsretten.

For at forstå Septemberforliget og den danske model er man nødt til 
at kende til vores historie. Og historien bag Septemberforliget er (ret 
forkortet) denne:

I 1899 er verden ved at komme sig over Den Franske Revolution 
(1871). I Danmark har vi haft Slaget på Fælleden (1872) og forbud 
mod den socialistiske arbejderbevægelse ”Den Internationale Arbej-
derforening”. Fra midten af 1880’erne og langt ind i 1890’erne har vi 
haft gang i et industrielt opsving i Danmark. 
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Arbejderklassen har indtil nu haft trange kår, men med opsvinget 
er de begyndt at kræve højere lønninger, og ved det, man dengang 
kaldte ”omgangsskruen”, lykkedes det dem også at få indført højere 
lønninger og bedre vilkår. ”Omgangsskruen” var navnet på den 
proces, der blev igangsat, ved at arbejderne via strejker pressede 
arbejdsgiver efter arbejdsgiver til at give højere lønninger. 

Fronterne var på den måde trukket ret skarpt op. Arbejderne ville 
have bedre lønninger og vilkår, og arbejdsgiverne ville modsat have 
ro og ret til at bestemme over produktionsmidlerne og lønningerne. 
Midlerne i den krig var strejker og lockout. 

Arbejderne havde fået organiseret sig i De samvirkende Fagfor-
bund (DsF – i dag LO), og arbejdsgiverne havde samlet sig i Dansk 
Arbejdsgiver- og Mesterforening (i dag DA). 

Selvom man havde samlet sig i de to hovedorganisationer, var det 
ikke ensbetydende med, at alle var enige om en fælles kurs. Hos 
arbejdsgiverne havde man en fløj, der mente, at man havde brug for 
faglige ledere, der kunne forpligte medlemmerne, mens en anden 
fraktion mente, man skulle slå hårdt ned, indtil fagforeningerne  
var smadret. 

Arbejdsgiverne havde svært ved at frigøre sig fra holdningen om, 
at “en fabrikant måtte selv afgøre, om han kunne betale denne eller 
hin pris for et bestemt arbejde“. 

Det hele kulminerede med strejker og efterfølgende tre måneders 
storlockout fra arbejdsgivernes side. Den 5. september 1899 lykke-
des det til sidst for parterne at nå til enighed og finde frem til de 
betingelser, der skulle regulere parternes relationer og sætte ram-
merne for arbejdsmarkedet i Danmark.
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Det, man blev enige om, er ting, vi i dag betragter som helt natur-
lige, og det er de jo efterhånden også, i og med at det har været en 
del af alle nulevende menneskers hverdag og arbejdsliv, så længe vi 
alle kan huske. 

Septemberforliget betød, at DA fik sine hovedmål opfyldt. Ledelses-
retten blev anerkendt af Lønmodtagerne, der også accepterede, at 
der blev sat regler for, hvornår og hvordan man måtte konflikte.

Til gengæld anerkendte arbejdsgiverne fagforeningerne og deres ret 
til at varetage medlemmernes interesser kollektivt.

Det var en indbygget forudsætning i Septemberforliget, at regule-
ring af løn- og arbejdsvilkår skulle ske gennem kollektive overens-
komster – det, der siden er blevet kendt som den danske model.

En anden ting, der blev aftalt, var, at begge parter fik ret til at 
anvende kollektive kampskridt som strejke og lockout. Det blev 
samtidig aftalt, at disse rettigheder kun måtte anvendes i de situati-
oner, hvor man ikke kunne blive enige om indgåelse eller fornyelse 
af overenskomster. Det betød også, at der under overenskomsternes 
løbetid er aftalt fredspligt mellem parterne.

Det fagretlige system, som vi stadig har i dag, blev etableret som 
en følge af Septemberforliget, da begge parter ønskede et fagretligt 
system med faglig voldgift og arbejdsret.

Ved Septemberforliget fik arbejdsgiverne flere af deres krav opfyldt 
end fagbevægelsen. Eftertiden har dog vist, at forliget og systemet 
efterfølgende også blev en ret stor succes for fagforeningerne og de 
generelle arbejdsvilkår i Danmark. 
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