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1 INDLEDNING – DET GLOBALE DANMARK 

af Ove K. Pedersen 

 

1.1 Formål 
I denne rapport peges der på de muligheder, HK Danmark (i det følgende blot HK) 

har for at øve indflydelse på den politiske beslutningsproces. Rapporten beskriver de 

vigtigste indflydelseskanaler, herunder økonomisk støtte til de politiske partier. 

Rapporten giver anvisninger på, hvorledes forskellige indflydelseskanaler kan 

anvendes, og hvilke krav det stiller til HK som organisation, for at anvende disse. 

Rapporten har til formål at pege på hvilke kanaler, der eksisterer, og hvad disse stiller 

af krav til organisationer, der ønsker at anvende dem. Den har ikke til formål at 

vurdere, hvor effektiv HK er til at varetage sine medlemmers interesser gennem 

politisk påvirkning. På den baggrund vurderer rapporten hvilke indflydelseskanaler, 

der er de mest effektive, herunder hvordan partistøtte mest effektivt kan anvendes i 

organisationens politiske arbejde1. Vurderingerne vil blive baseret på de gennemførte 

analyser, men vil selvsagt være præget af, hvordan analyserne er opbygget og de 

antagelser, der er lagt til grund herfor. Vurderingerne dækker over en periode på fem 

år frem i tiden.  

 

Rapporten er den første, der systematisk beskriver, hvilke udfordringer de sidste 20 

års omfattende forandringer i det danske politiske system stiller til de faglige 

organisationer generelt og til HK i særdeleshed. Rapporten giver ikke forslag til, i 

hvilken retning HK organisatorisk skal ændres. Den analyserer ikke, i hvilken grad 

udfordringerne har indflydelse på organisationens interne demokrati og på ledelsens 

muligheder for at vinde opbakning blandt medlemmerne. Den peger på, hvilke 

overvejelser HK Danmark bør foretage i lyset af udfordringerne, men kommer ikke 

med handlingsanvisninger. Disse overlades til HK selv.  

 

1.2 Baggrund 
I LO såvel som i fagforbundene har partistøtte længe været et ivrigt debatteret emne. 

Debatten har dog kun i begrænset omfang forholdt sig til, hvad formålet med 

                                                 
1 Indflydelseskanaler forstås som de veje, organisationer bruger til at få indflydelse på de politiske 
beslutningsprocesser.  
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partistøtten egentlig er (eller skal være)? Skal partistøtte anvendes til at støtte 

partierne; opretholde det eksisterende partisystem; styrke det parlamentariske 

demokrati? Eller skal støtten anvendes til at styrke organisationernes politiske 

indflydelse; gøre det muligt for de faglige organisationer at påvirke partierne; fremme 

organisationsmedlemmernes politiske interesser? I rapporten vil partistøtte blive set 

fra HK’s og fra organisationsmedlemmernes synsvinkel. Der vil blive taget afsæt i det 

argument, at hvis partistøtte skal anvendes, skal det være fordi det er et effektivt 

redskab til at fremme organisationens og medlemmernes interesser. 

 

Fra det udgangspunkt analyseres nutidens politiske magtfordeling. Der sættes fokus 

på de ændrede betingelser for den faglige og politiske kamp. Og lægges vægt på, 

hvilke konsekvenser økonomiens globalisering, politikkens europæisering, 

velfærdstatens modernisering og den faglige kamps decentralisering har på 

mulighederne for at påvirke de politiske beslutninger. Det afdækkes, hvordan de 

politiske visioner og interesser i dag udvikles; hvordan den politiske 

beslutningsstruktur er blevet forandret, og hvordan den politiske beslutningsproces er 

blevet ændret. Der skelnes mellem tre niveauer, som alle er lige vigtige for at forstå de 

forandringer, der er sket med den danske model siden 1980’erne: 

 
• Det første niveau er de politiske visioner. Hvordan dannes politiske visioner og 

interesser, og hvordan skabes der opmærksomhed om disse? Den politiske 

vidensdannelse og meningsdannelse analyseres, ligesom det analyseres, hvordan 

der skabes politisk opmærksomhed. I centrum står spørgsmålet: Hvordan påvirkes 

vidensdannelsen, meningsdannelsen og kampen om opmærksomhed? 

• Det andet niveau er den politiske beslutningsstruktur eller magtens fordeling. 

Hvor træffes der politiske beslutninger og hvordan påvirkes magtens fordeling? I 

centrum står spørgsmålet: Hvordan påvirkes den fremtidige fordeling af magten, 

eller hvordan skaffer HK sig indflydelse på, hvor der træffes politiske beslutninger? 

• Det tredje niveau er den politiske beslutningsproces. Hvordan træffes de politiske 

beslutninger, på hvilke betingelser sker det, hvem deltager og hvordan konkurrerer 

de om at få indflydelse? Det centrale spørgsmål er her: Hvordan er det muligt at 

påvirke og få indflydelse på de konkrete beslutninger? 
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1.3 Hvad bliver analyseret? 
Det analyseres, hvorvidt moderne politik stiller andre krav end tidligere til de faglige 

organisationer. Det vurderes, hvordan HK kan udnytte de nye tiders 

indflydelseskanaler og hvilke udfordringer aktuel politik stiller til HK’s 

interessevaretagelse. Endelig sammenlignes partistøtten som redskab med andre 

redskaber, og det vurderes, hvorvidt og eventuelt hvordan partistøtten kan anvendes 

som redskab til påvirkning. 

 

Rapporten analyserer de relevante kanaler til indflydelse på politiske beslutninger. 

Dernæst vurderes det, hvilke kanaler der er de mest hensigtsmæssige til effektivt at 

påvirke politiske beslutninger. Rapporten analyserer derfor først, hvilke muligheder, 

der er for at påvirke: 

 
• Politikere og politiske partier: Folketingsmedlemmer, partigrupper og partiernes 

organisationer. 

• Nationale politiske institutioner: Folketinget; de stående udvalg; partigrupper; de 

enkelte Folketingsmedlemmer; samt regeringen og de enkelte 

regeringsmedlemmer. 

• Centralforvaltningen: Embedsmænd og forvaltningsenheder, samt permanente 

udvalg. 

• Regionale og kommunale institutioner: Amter og kommuner; de kommunale 

organisationer.  

• Offentlige organisationer og selskaber samt private erhvervsvirksomheder. 

• Medierne og den politiske dagsorden: Redaktioner, journalister og andre 

opinions- og vidensdannere. 

• EU’s institutioner: Kommissionen og underliggende komiteer; Ministerrådet og 

underliggende arbejdsgrupper; Komitologien, Europa Parlamentet og 

standardiseringskomiteerne. 

 

Rapporten vurderer dernæst, hvilke midler, der mest hensigtsmæssigt og effektivt kan 

anvendes til at påvirke disse institutioner. Det drejer sig om: 

 

• Målrettet eller generel støtte til medlemmer af Folketinget, til partiernes 

organisationer, etc., under og mellem valgkampagner. 
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• Lobbyisme overfor partier (partiledere), regering (politiske ledere) og forvaltning 

(offentlige ledere). 

• Deltagelse i offentlige udvalg og kommissioner. 

• Lobbyisme overfor forvaltningen, herunder uformelle kontaktformer. 

• Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og driftsledere af offentlige organisationer. 

• Sammensætning af samarbejdsorganer på niveau af den enkelte virksomhed eller 

organisation. 

• Vidensdannelse, herunder medier, journalister, tænketanke, 

konsulentvirksomheder m.v. 

• Den politiske dagsorden, herunder enkeltsager og politiske kampagner. 

 

1.4 Hvordan gennemføres analyserne? 
De gennemførte analyser og vurderinger trækker først og fremmest på eksisterende 

forskning og databaser. Dog er der gennemført flere selvstændige studier. Dette 

indebærer, at tre forskellige undersøgelsesmetoder er anvendt og søgt kombineret: (1) 

indsamling af relevant viden fra forskningen til beskrivelse af det aktuelle politiske 

system og dets indflydelseskanaler; (2) studier af områder, der er underbelyste i 

forskningen; og (3) indsamling af informationer og data fra HK og anden side, som 

kan gøre det muligt at sætte HK i centrum for analyse og vurdering. 

 

Der er gennemført de følgende delstudier: 

 

1. Partistøtten: Der er sket en opdatering af eksisterende database om udvikling i 

partiernes indtægtsprofiler fra 1960 til 2001. Ved indsamlingen er skelnet mellem 

offentlig støtte og støtte fra organisationerne og foreninger (såkaldte partistøtte), 

m.v. Der er desuden indsamlet informationer om personsammenfald og 

udviklingen heri mellem Socialdemokratiets partigruppe og de faglige 

organisationer. Der er videre indsamlet viden om udviklingen i støtte til politiske 

partier i sammenlignelige lande (Sverige og Norge). Endelig er udviklingen i den 

danske lovgivning om partistøtte beskrevet og sammenlignet med andre lande. 

2. National indflydelse: Database for organisationernes formelle inddragelse i 

offentlige udvalg er opdateret fra 1996 til 2000 og dækker nu hele perioden fra 

1946 til 2000. Der er anvendt data fra andre aktuelle databaser og 

spørgeskemaundersøgelser for at afdække udviklingen i interessevaretagelse 
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gennem permanente udvalg, kommissioner, formelle og uformelle kontaktformer. 

Der er videre anvendt data fra undersøgelse om organisationernes inddragelse i 

den danske interessevaretagelse overfor EU. Der er yderligere anvendt case-

undersøgelser om udviklingen i forholdet mellem minister og offentlige udvalg. 

Endelig er der foretaget et antal interviews (10) med centrale personer fra HK 

Danmark. 

3. Regional og lokal indflydelse: Analysen bygger på aktuelle danske 

forskningsresultater, herunder survey- og caseundersøgelser gennemført indenfor 

de sidste fem år. Derudover er der gennemgået et stort antal primære dokumenter 

fra ministerier og sektorforskningsinstitutter samt fra HK, andre organisationer og 

udvalgte regionale og lokale institutioner. Herudover er der foretaget 10 interviews 

med centrale arbejdsmarkedspolitiske aktører i HK, andre udvalgte organisationer 

og ministerielle aktører samt med udvalgte regionale og lokale aktører. 

4. Virksomhedsindflydelse: Analysen bygger i første række på danske 

forskningsresultater (bøger, artikler, rapporter m.m.) fra de sidste ti år. En række 

primære dokumenter indgår endvidere i analysen. Desuden er der indsamlet 

informationer og data via telefonsamtaler med HK-repræsentanter.  

5. Medierne: En eksisterende database over den journalistiske dækning af politiske 

emner er blevet genkodet for den del, der omhandler mediedækningen af 

erhvervsliv og arbejdsmarked i 1978 og 1998 (i alt cirka 502 artikler). Desuden er 

registreret og kodet samtlige HK-relaterede avisartikler hvert andet år i perioden 

1993 til 2003. Udgangspunktet har været samtlige artikler, der nævner HK – i alt 

2220. Samtidig er der anvendt data fra en spørgeskemaundersøgelse om relationer 

mellem journalister og beslutningstagere, herunder ledere af faglige organisationer. 

Endelig er der gennemført et antal interviews (10) med repræsentanter fra HK og 

med eksterne iagttagere, herunder erhvervsjournalister.  

6. EU: Der er anvendt eksisterende databaser over de danske 

interesseorganisationers håndtering af EU-sager fra 1976 og frem. Disse 

informationer er suppleret med andre kvantitative data, bl.a. fra en række 

undersøgelser gennemført af Burson-Marsteller A/S i 2001 og 2003. Der er 

gennemført interviews med 22 centrale aktører indenfor EU’s 

arbejdsmarkedspolitiske område i Danmark og Bruxelles. Interviewene omfatter 

HK’s egen organisation, den danske centraladministration, arbejdsgiversiden i 

Danmark og Bruxelles, ETUC, LO i Bruxelles, Europaparlamentets (Parlamentet) 

sekretariat og politikere, Kommissionen, Danmarks faste repræsentation i 
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Bruxelles og Ministerrådets (Rådet) sekretariat. Der er foretaget to case-

undersøgelser, én der illustrerer aftaler truffet direkte mellem parterne gennem den 

sociale dialog, og én der illustrerer lovgivning forhandlet mere traditionelt med 

deltagelse af Parlamentet. 

 

1.5 De vigtigste konklusioner 
Den vigtigste konklusion er denne: at de faglige organisationer – og herunder især 

fagforbund som HK – gradvist er ved at ændre deres samfundsmæssige rolle. Og at 

dette har betydelige konsekvenser for, hvilke udfordringer organisationen står over 

for, og hvilke krav den skal indløse, for på den mest effektive måde at varetage sine 

egne og medlemmernes interesser under nye betingelser. 

 

HK er på vej til at ændre sig fra - i hovedsagen - at være en faglig organisation, til - i 

hovedsagen - at være en politisk organisation. Inden for især de sidste 10 år har HK 

sammen med de fleste andre faglige organisationer påtaget sig, at varetage 

medlemmernes interesser gennem politisk påvirkning, samtidig med, at deres rolle 

som faglig organisation er blevet politiseret i et omfang som ikke tidligere. 

 

Udviklingen fra faglig til politisk organisation er ikke sket ”over natten”. Den er heller 

ikke sket fordi nogen har ønsket det, eller at nogen har ytret interesse for det. 

Udviklingen er sket som resultat af betydelige ændringer i det danske politiske system, 

dets opbygning, processer og opgaver. Det er især to samfundsmæssige 

udviklingstræk, der har ført til ændringer i det politiske system. Det første er 

ændringer i partisystemet og i vælgernes stemmeafgivning. Siden 1973 er nye partier 

trådt ind på den parlamentariske scene. Samtidig er vælgernes loyalitet overfor de fire 

klassiske partier (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Det 

Konservative Folkeparti) delvist forsvundet. I dag lægger de mindre deres stemme 

efter socialt tilhør, tradition og ideologi og mere efter livsholdning og moderne 

politiske problemstillinger (f.eks. velfærd, udlændinge, miljø, m.v.). Det andet 

udviklingstræk er globaliseringen og herunder europæiseringen, der har igangsat 

forandringsprocesser inden for aftale- og overenskomstsystemet, ligesom inden for 

det korporative samspil mellem interesser og politik og af den offentlige sektors 

organisering og velfærdstatens fordelingspolitik. Der er to måder, hvorpå 

globaliseringen har præget de sidste 20 års forandringer af det danske samfund. Den 
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første er det forhold, at den internationale konkurrenceevne er kommet i centrum for 

den økonomiske politik, og at der i den sammenhæng er opbygget en omkostnings- 

og udgiftspolitisk styring, der har ændret på samspillet mellem de faglige 

organisationer og de politiske institutioner. Den anden er det forhold, at EU i sig selv 

er blevet en arena for politiske konflikter, men også, at der langsomt er ved at blive 

opbygget et europæisk og/eller et internationalt aftalesystem, der skaber en 

”overnational” arena for faglige konflikter.  

 

De samlede ændringer har skabt helt nye betingelser for varetagelse af faglige 

interesser. Tidligere – det vil sige op til slutningen af 1980’erne – var det politiske 

system kendetegnet ved en adskillelse af de faglige organisationernes virke i 

overenskomstsystemet, og deres virke i det politiske system. Organisationerne levede 

et splittet liv – på den ene side havde de som den væsentligste opgave, at varetage 

deres medlemmers interesser inden for rammerne af det fagretslige system. 

Forhandlinger om løn og arbejdsbetingelser, beskyttelse af organisationens og 

medlemmernes rettigheder var opgaver, der blev varetaget inden for et særligt sæt af 

love, regler og aftaler, som parterne i stort mål selv havde aftalt, og som de bestyrede 

uden væsentlig indflydelse fra Folketing, regering eller de politiske partier. På den 

anden side havde de til opgave at varetage organisationens og medlemmernes 

interesser inden for rammerne af den eksisterende (i hovedsagen arbejdsmarkeds 

relaterede) lovgivning. Det skete gennem høringsprocedurer, deltagelse i offentlige 

udvalg (råd og nævn) og ved uformelle kontaktformer med embedsmænd og 

politikere. De faglige og de politiske opgaver var adskilte; foregik i separate fora.  

 

Inden for Arbejderbevægelsen var adskillelsen lige så klar. Socialdemokratiet var 

bevægelsens politiske organisation; organisationerne varetog de faglige interesser, 

mens selve det forhold, at de begge var del af den samme bevægelse kom til udtryk 

gennem organisationernes partistøtte, eller partiets og organisationernes gensidig 

repræsentation i hinandens ledende organer. Adskillelsen mellem det fagretslige og 

det politiske arbejde indebar en arbejdsdeling mellem parti og organisationer, og 

arbejdsdelingen indebar eksistensen af en bevægelse. Såvel adskillelsen som 

arbejdsdelingen begyndte at gå i opløsning i 1970’erne. Det var dog først i slutningen 

af 1980’erne, at det blev klart, at forvitringen ville få konsekvenser for de faglige 

organisationer - deres traditionelle rolle og samfundsmæssige placering. Her slog en 

række udviklingstendenser igennem, som vi i dag med sikkerhed ved, har ændret det 
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politiske system, og har fjernet de tidligere begrundelser for arbejdsdelingen mellem 

parti og organisationer og for eksistensen af en Arbejderbevægelse. I løbet af denne 

udvikling er Socialdemokratiet blevet udfordret til at løsrive sig fra de faglige 

organisationer, og de faglige organisationer er blevet udfordret til at påtage sig stadig 

flere politiske opgaver. 

  

Udviklingen fra faglig til politisk organisation er endnu ikke fuldbyrdet. Den er pågået 

over flere år, og vil fortsætte de næste årtier. Der eksisterer dog ingen mulighed for at 

vende tilbage til fortidens Arbejderbevægelse. Mange af de konflikter, som allerede nu 

kendetegner de faglige organisationers daglige virke, kan kun forstås med disse 

ændringer i baghovedet. Det drejer sig om, hvorvidt organisationerne vedblivende 

skal støtte Socialdemokratiet gennem partistøtte. Det drejer sig også om 

organisationernes kamp for at organisere nye medlemmer og fastholde de 

eksisterende medlemmernes aktive opbakning og fremme et vitalt 

organisationsdemokrati. Det drejer sig videre om, hvorvidt organisationer skal 

fusionere; hvilken rolle hovedorganisationerne skal spille i forhold til forbund; hvilke 

organisationer, der skal organisere hvilke fag (grænsekonflikter); hvorvidt 

organisationerne skal udvikle regionale og lokale afdelinger og hvilken intern 

fordeling af kompetencer og opgaver, der skal være mellem de nationale, regionale og 

lokale niveauer. Det drejer sig endvidere om retten til at repræsentere medlemmerne i 

det fagretslige system, i de offentlige udvalg, ved høring, eller ved sagsvaretagelse over 

for myndigheder og domstole. Endelig drejer det sig om deltagelse i det EU 

relaterede arbejde, indtrædelse i europæiske organisationer, etablering af europæiske 

og internationale overenskomster og aftaler. Disse og mange andre konflikter er 

opstået, fordi det politiske Danmark er blevet forandret. Ikke fordi organisationerne 

selv har taget initiativ, ej heller fordi de har haft interesser knyttet til en sådan 

udvikling, men fordi forandringer i omgivelserne har stillet dem over for vigtige valg.  

 

Denne rapport konkluderer: 

 

- At HK allerede har indledt en udvikling fra faglig til politisk organisation, og at 

denne udvikling stiller nye udfordringer og nye krav – både til organisationens 

funktioner og organisation, og til dens ledelse, men måske især til den måde, hvorpå 

HK kan og bør varetage medlemmernes interesser under nye betingelser. Udviklingen 

er ikke igangsat af HK, men er sket, fordi det politiske system i Danmark i de sidste 
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20 år har gennemgået omfattende forandringer; og fordi det traditionelle samarbejde 

mellem parti og organisationer inden for rammerne af Arbejderbevægelsen af samme 

grund er ved at gå i opløsning. I rapporten vil der blive peget på de konkrete 

udfordringer som udviklingen pålægger HK. Udfordringerne vil blive opsamlet i et 

katalog over de strategiske valg, som HK – ligesom andre faglige organisationer – er 

stillet overfor. 

 

1.6 Forandringer i omgivelserne 
I rapporten vil der blive beskrevet fem ændringer i de politiske omgivelser til HK. 

Der er tale om de vigtigste udviklingstendenser til beskrivelse af, hvordan det danske 

politiske system er forandret siden 1980’erne, og de vigtigste ændringer til forklaring 

af, hvorfor udviklingen fra faglig til politisk organisation ikke lader sig ændre:  

 

• Det drejer sig for det første om, at den traditionelle sammenhæng mellem 

fagbevægelsens medlemskreds og de som ved folketingsvalg m.v. afgiver stemmer 

for Socialdemokratiet er forsvundet. De faglige organisationers medlemmer 

stemmer i dag på et bredt spektrum af politiske partier. Således har et flertal eller et 

stort mindretal af de enkelte organisationers medlemmer bekendtgjort, at de ikke 

selv betragter sig som en del af en arbejderbevægelse.  

 

• Det drejer sig for det andet om, at adskillelsen mellem det faglige og det politiske 

system er blevet nedbrudt, hvilket hænger sammen med flere forhold: (1) at der i 

dag er mange flere politikområder, der er relevante for organisationernes 

medlemmer end tidligere, og at antallet af politiske spørgsmål, som de faglige 

organisationer kan og bør forholde sig til, er steget ganske eksplosivt; (2) at 

fortidens mest relevante politikområder – løn- og indkomstpolitikken sammen 

med arbejdsmarkedspolitikken – er blevet underlagt omkostnings- og 

udgiftspolitisk styring, hvilket har ændret organisationernes muligheder for at 

påvirke dansk politik; og (3) at der i den forbindelse er skabt ét generelt system for 

forhandling, der samordner det faglige og det politiske system, og skaber helt nye 

kanaler for indflydelse, men også pålægger organisationerne at varetage deres 

medlemmers interesser ved at anvende politiske – frem for faglige – 

påvirkningsveje. Udviklingen har åbnet et stort antal nye kanaler, hvorigennem 
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HK sammen med andre organisationer kan øve indflydelse på de politiske 

beslutningstagere. Den har samtidig øget konkurrencen om at opnå indflydelse. 

 

• Det drejer sig for det tredje om, at den politiske dagsorden er blevet en vigtig 

kanal for indflydelse. Kanalen blev åbnet i 1980’erne, hvilket skete som et af 

mange led i dannelsen af det generelle system for forhandling. Regering og 

Folketing stoppede med at oprette kommissioner, og begyndte i stedet at publicere 

redegørelser. Samtidig var partipressen gået i opløsning, og der blev igangsat en 

liberalisering af hele mediemarkedet. De to udviklinger lagt sammen skabte 

muligheder for, at den politiske dagsorden blev en central skueplads for politisk 

konkurrence. Ikke alene blev der publiceret et stigende antal redegørelser til 

publicering og debat i medierne. Der skete også en selvstændiggørelse af den 

politiske journalistik i forhold til partierne og Folketinget. Journalisterne begyndte 

at få indflydelse på den politiske dagsorden, og det blev vigtigt for enhver, der ville 

have indflydelse på den politiske dagsorden, at kende til de journalistiske 

nyhedskriterier. ”Den politiske nyhed” blev til en vigtig politisk institution; og at 

kunne skabe en nyhed blev til forudsætning for at kunne påvirke den politiske 

dagsorden.  

 

• Det drejer sig for det fjerde om, at den enkelte erhvervsvirksomhed ligesom den 

enkelte offentlige organisation er blevet en vigtig arena for fagligt arbejde såvel 

som for politisk påvirkning. Tillidsmandsinstitutionen ændrer i disse år karakter. 

Udviklingen af et uformelt aftalesystem på virksomhederne viser, at tillidsmanden 

er blevet en (mere!) selvstændig og selvberoende faglig repræsentant. Det samme 

gør det forhold, at kravet om virksomhedstilpassede lønforhold og 

arbejdsbetingelser er stigende, og kræver virksomhedsnære forhandlings- og 

aftalesystemer. I samme retning trækker udviklingen i ledelsesretten og i de 

formelle såvel uformelle medbestemmelsesformer, og det forhold, at staten (men 

også parterne via aftalesystemet) er begyndt at pålægge de faglige repræsentanter at 

implementere statslige politikker i øjenhøjde med organisationens medlemmer. 

 

• Det drejer sig for det femte om, at den europæiske integration er tiltaget i omfang 

og dybde, og at den europæiske integrationsproces er blevet relevant for de faglige 

organisationer. Siden 1980’erne er der blevet bygget et helt nyt led af EU 

relaterede politiske institutioner ”oven på” og ”ind i” de nationale forhandlings- og 
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beslutningsprocesser. Samtidig er beslutningsprocedurerne blevet udviklet, og 

antallet af indflydelseskanaler er blevet forøget. Det samme er konkurrencen om at 

deltage i den politiske beslutningsproces. Samtidig har de europæiske 

interesseorganisationer vundet i betydning, og de danske organisationer er i øget 

grad blevet medlemmer af europæiske interesseorganisationer. Samlet set er der 

opstået et nyt politisk system, der sammenføjer den nationale med den europæiske 

interessevaretagelse og tvinger organisationerne til at varetage deres medlemmers 

interesser både i Danmark og i Bruxelles.  

 

De fem udviklingstendenser indebærer:  

 

- At der også er skabt fem arenaer, hvor HK må være politisk aktiv: (I) De politiske 

institutioner, herunder Folketinget og dets medlemmer, Europa-Parlamentet og dets 

medlemmer, regeringen og dens ministre, partierne og deres partigrupper; hvorfor det 

er blevet relevant at påvirke alle partier og alle politikere, uanset deres partifarve. (II) 

Det generelle system for forhandling, der foretager en omkostnings- og udgiftspolitisk 

samordning af det faglige med det politiske system, og som gør, at det statslige system 

for økonomistyring i dag udgør den vigtigste arena for politisk indflydelse. (III) EU 

som politisk system, herunder det nationale danske koordinationssystem og de 

europæiske institutioner; hvorfor EU’s udvikling indebærer, at de faglige 

organisationer må arbejde aktivt på flere niveauer – i Danmark, i Bruxelles og inden 

for rammerne af europæiske interesseorganisationer. (IV) Virksomhederne, hvor 

ledelsesretten er kommet i centrum, og der udvikles virksomhedsnære aftaler. Og (V) 

den politiske dagsorden, herunder de skrevne og de elektroniske medier, men også de 

vidensdannende institutioner, hvorfor det er blevet relevant at påvirke den politiske 

journalistik og anvende dens nyhedskriterier, men også at påvirke den politiske nyhed 

og dens fødekæde - den politiske dagsorden. 

 

På den baggrund udvikler HK sig til at være en politisk organisation. Ved politisk 

organisation menes generelt dette, at en faglig organisation varetager sine 

medlemmers interesse ved at søge at influere de politiske institutioner ved hjælp af 

lovlige og generelt accepterede påvirkningsmåder. En politisk organisation er således 

en faglig organisation, der først og fremmest anvender politiske indflydelseskanaler til 

at påvirke udviklingen i medlemmernes disponible realløn og i deres generelle såvel 

som konkrete arbejdsbetingelser. 
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Selvom HK udvikler sig til politisk organisation vedbliver organisationen dog at være 

en faglig organisation, ligesom det faglige arbejde stadig udgør – og også i fremtiden 

vil udgøre – HK’s kerneydelse over for medlemmerne. Hverken HK eller de andre 

faglige organisationer er på vej til at udvikle sig til politiske partier. De politiske partier 

– og her Socialdemokratiet – vil også i fremtiden have monopol på at repræsentere 

vælgerne ved valg til parlamenter og til kommunalbestyrelser. De faglige 

organisationer får dog som noget nyt politiske opgaver. De stopper således ikke med 

at være faglige organisationer, men udvikler sig til at være en ny slags organisation, der 

har store dele af deres opgaver og deres ressourcer knyttet til det politiske arbejde - 

herunder til at deltage i den politiske meningsdannelse gennem medierne; til at tage 

del i de politiske beslutningsprocesser gennem lobbyisme; til at repræsentere 

organisation og medlemmer i udvalg og netværk; og til at varetage 

myndighedsopgaver overfor medlemmerne eller på medlemmernes vegne.  

  

Som politisk organisation træder HK ind i en ny verden. Rapporten beskæftiger sig 

alene med, hvordan ændringer i omverdenen stiller nye krav og skaber nye 

udfordringer til organisationen selv. Rapporten ser på HK udefra og ind – og ikke 

indefra og ud. Der spørges til: Hvad indebærer ændringerne i det politiske system for 

de faglige organisationer? Og der svares ved at pege på en række krav til 

organisationens indre opbygning, dens udadvendte funktioner, dens ledelse, 

medarbejdernes kompetencer og den viden de som medarbejdere opbygger og 

indlejrer i organisationen. Rapporten giver ikke forslag til, i hvilken retning HK 

organisatorisk skal ændres. Den analyserer således ikke, hvordan de fire 

udviklingstendenser påvirker HK som medlemsorganisation, dvs. i hvilken grad 

udviklingen har indflydelse på organisationens interne demokrati og ledelsens 

muligheder for at vinde opbakning blandt medlemmerne. Den forholder sig heller 

ikke til HK’s interne organisering i sektorer, eller til arbejdsdelingen mellem regioner, 

afdelinger og HK Danmark; ligesom den ikke forholder sig til organiseringen af den 

daglige ledelse, eller til fordelingen af arbejdsopgaver mellem medarbejderne. Den 

peger på, hvilke overvejelser HK Danmark bør foretage i lyset af krav og 

udfordringer, men kommer ikke med handlingsanvisninger. Disse overlades til HK 

selv. 
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I kapitel 2 præsenteres og uddybes de ovennævnte udviklingstendenser. I kapitlerne 3-

8 beskrives de nye indflydelseskanaler og hvilke rum for handling, disse stiller til 

rådighed for HK. Det sker med det formål, at forklare, hvorfor HK og andre faglige 

organisationer udvikler sig til politiske organisationer og må fortsætte med at udvikle 

deres evner til at arbejde politisk. I kapitel 9 opsamles og perspektiveres de 

gennemførte analyser, og der præsenteres et katalog over de krav, udviklingen stiller 

til HK som politisk organisation. 
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2 FORANDRINGER I ORGANISATIONERNES OMGIVELSER 

af Ove K. Pedersen2 

 

2.1 Indledning 
I de sidste 20 år er der sket betydelige ændringer i det politiske system - dets 

opbygning, processer og opgaver. I denne rapport antages det, at de faglige 

organisationer har udviklet sig til politiske organisationer, fordi de politiske 

omgivelser er forandret. I nærværende kapitel beskrives de fem udviklingstendenser, 

der blev præsenteret i indledningen. Til hver tendens rettes det samme spørgsmål: 

Hvordan er de politiske omgivelser blevet forandret, og hvordan påvirker 

forandringerne HK som faglig organisation? Det konkluderes, at betingelserne for at 

være kollektiv aftalepart har ændret sig, og at ændringerne indebærer, at det i dag er 

mere det politiske påvirkningsarbejde, der har indflydelse på de kollektive 

aftaleresultater, end forberedelse og gennemførsel af de kollektive forhandlinger. Det 

vises, at de traditionelle bånd mellem Socialdemokratiet og de faglige organisationer 

er i opløsning, fordi fagbevægelsens medlemmer har vist, at de ikke har den samme 

loyalitet overfor Arbejderbevægelsen som tidligere, og fordi arbejdere og funktionærer 

har vist, at de ikke har den samme loyalitet overfor Socialdemokratiet som tidligere. 

Det vises, at de faglige opgaver er blevet mere politiserede, fordi de politiske 

institutioner – Folketing, regering og de politiske partier – har fundet det nødvendigt 

at styre og kontrollere lønudviklingen uden om hovedorganisationer og fagforbund. 

Det vises også, at betingelserne for at øve politisk indflydelse har ændret sig, fordi de 

traditionelle kanaler for politisk indflydelse enten er blevet nedlagt eller er blevet 

omlagt. Det vises endelig, at medierne er blevet en ny og vigtig kanal til at påvirke 

politikerne, fordi partipressen er gået i opløsning, og Danmarks Radio har mistet sit 

monopol på elektroniske nyheder. 

 

2.2 Parti og vælger – hvilken betydning? 
Den første tendens er det forhold, at Arbejderbevægelsen er i opløsning, fordi 

arbejdere og funktionærer i stigende grad stemmer på andre partier end 

                                                 
2 Dette kapitel er skrevet på grundlag af bidrag fra Søren Kaj Andersen, Lars Bille, Peter Kjær, Dorthe Pedersen, 
Ove K. Pedersen og Anne Rasmussen. 
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Socialdemokratiet. Inden for valgforskningen sondres der, forenklet sagt, mellem to 

typer af antagelser om, hvorfor vælgerne stemmer, som de gør. Den ene lægger vægt 

på partiidentifikation. Vælgerne socialiseres gennem deres klassetilhørsforhold til at 

identificere sig med et bestemt politisk parti og dets ideologi. Den ideologiske vælger 

vil oftest være kernevælger og jo større en del af vælgerkorpset, der har en sådan 

partiidentifikation, desto større stabilitet vil der være i den samlede stemmeafgivning. 

Den anden antagelse lægger vægt på vælgernes rationalitet. Vælgerne stemmer på det 

parti, hvis standpunkter kommer nærmest de interesser, vælgeren selv ønsker 

fremmet. Den rationelle vælger vil ofte lægge sin stemme på skiftende partier, og jo 

større en del af vælgerkorpset, der er omfattet af denne orientering, desto større 

bevægelighed og ustabilitet vil der være i valgresultatet. 

 

Siden 1971 har dansk valgforskning dokumenteret, at klassetilhørsforholdets 

betydning for stemmeafgivning er aftaget i styrke, mens den rationelle 

stemmeafgivning har vundet frem. Der er sket en bevægelse fra social 

klasseidentifikation hen imod politisk holdningsidentifikation. Vælgerne orienterer sig 

ikke alene i forhold til den traditionelle fordelingspolitiske venstre-højre dimension, 

men også i forhold til en ny værdipolitisk venstre-højre dimension. Fordelingspolitisk 

er vælgernes holdninger gledet mod højre ved alle folketingsvalg siden 1990. 

Værdipolitisk er der ikke sket nogen større højredrejning, men fronterne er blevet 

trukket stærkere op. Valget i 2001 var på den baggrund en historisk begivenhed. Her 

betød de værdipolitiske emner inden for udlændinge-, miljø-, rets- og ulandspolitik 

tilsammen mere for vælgerne end de økonomiske emner inden for velfærds-, 

indkomst-, skatte- og erhvervspolitik3. 

 

Disse tendenser har blandt andet haft til effekt, at de enkelte stillingskategoriers 

partivalg har ændret sig markant. Ved valget i 1990 stemte således 57 % af de 

ufaglærte og 55 % af de faglærte arbejdere på Socialdemokratiet (SD). I 2001 var 

fordelingen 37 % og 43 %. Andelen af arbejdere, der stemte borgerligt var i 2001 

større end dem, der stemte socialistisk, dvs. inklusive Enhedslisten (EL) og 

Socialistisk Folkeparti (SF), nemlig 52 % over for 42 %. Funktionærgruppens 

tilslutning til SD viser en tilbagegang fra omkring en tredjedel til omkring en 

fjerdedel, mens de borgerlige nu har erobret halvdelen af funktionærstemmerne. 

                                                 
3Borre, 2003:185. 
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Udviklingen dokumenterer således, at fagbevægelsens økonomiske støtte til 

Socialdemokratiet ikke kan undgå at vække modstand hos den del af medlemmerne, 

der i stigende antal stemmer borgerligt. 

 

Valgforskningen har også dokumenteret, at vælgerflygtigheden (volatiliteten) har 

stabiliseret sig på et højt niveau. Omkring en tredjedel af vælgerne skifter parti fra valg 

til valg, og yderligere 10 % til 15 % overvejer at skifte parti, men ender alligevel med 

at stemme som ved det foregående valg. Det betyder i runde tal, at omkring halvdelen 

af vælgerkorpset er ”fri” på markedet mellem valgene. Desuden træffer omkring en 

tredjedel af de, der faktisk stemmer, deres endelige beslutning under valgkampen. 

Korttidsfaktorerne spiller således en større rolle end for blot nogle årtier siden. Det 

sammen gør konkurrencen på vælgermarkedet, hvorfor partiernes behov for at kunne 

manøvrere og indtage politiske standpunkter, uden at være bundet til f.eks. de faglige 

organisationer, tilsvarende er vokset. Samtidig er den andel af arbejdsstyrken, der er 

organiseret uden for LO, vokset, hvorfor de organisationer, der ikke traditionelt har 

relationer til et bestemt parti, har fået en relativ større andel af den organiserede 

arbejdsstyrke. Af samme grund har Socialdemokratiet fået endnu en grund til at 

distancere sig fra LO-familien.  

 

Den nytte Arbejderbevægelsen havde for begge parter (parti og organisationer) er nu 

mærkbart reduceret. Og af flere grunde. For det første træffer tilhængere og 

medlemmer ikke længere deres partivalg ud fra én dimension - den 

fordelingspolitiske, men også ud fra én anden - den værdipolitiske. HK’s medlemmer 

kan sympatisere med Socialdemokratiets fordelingspolitiske synspunkter, men vende 

sig imod dets værdipolitiske. Eller omvendt. Under alle omstændigheder har skiftet 

fra klassepolitik til holdningspolitik skabt mulighed for konflikt mellem 

medlemmernes stemmeafgivning og deres organisationstilknytning. For det andet er 

vælgerne blevet mere flygtige. De skifter parti fra valg til valg og beslutter sig senere 

end tidligere for, hvilket parti de vil stemme på. HK’s medlemmer sympatiserer 

således ikke ”naturligt” med Socialdemokratiets standpunkter og lader deres 

stemmeafgivning påvirke af korttidsfaktorer. For det tredje er de tætte relationer til 

Socialdemokratiet ikke mere nogen garanti for indflydelse på lovgivningsprocessen. I 

1973 skete der afgørende ændringer i det danske partisystem, som gjorde, at systemet 

har ændret sig fra at være et stabilt og relativt forudsigeligt system domineret af de fire 

gamle partier med ret så faste samarbejdsmønstre, til et system med mindst otte 
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partier, store udsving i partiernes indbyrdes styrkeforhold, skiftende og undertiden 

uforudsigelige flertalsdannelser, samt en ændret parlamentarisk praksis med hensyn 

til, hvilke nederlag en regering vil tåle - uden at gå af og/eller udskrive valg. Af 

samme grund er det blevet vigtigt for HK at være i kontakt med samtlige partier, der 

har indflydelse på flertalsdannelsen i lovgivningsprocessen. For det fjerde har de tætte 

forbindelser mellem parti og organisation inden for Arbejderbevægelsen påvirket den 

samlede bevægelses renommé i negativ retning. Fra slutningen af 1980’erne 

beskæftigede pressen sig med en række sager, som efterlod det indtryk, at 

kammeratskabet inden for Arbejderbevægelsen var blevet afløst af kammerateri og 

pampervælde4. Den skrev om uregelmæssigheder i det kooperative firma Bolind; om 

manglende kontrol med Feriefonden og dens lån til Dansk Folke-Ferie; om 

uberettigede statstilskud til DsU på basis af ukorrekte medlemstal; om 

misadministration af DsU’s kursusejendom Solhavegård; om en konkurs i 

boligselskabet Ungbo; om manipulation med lejernes penge i boligforeningen 

Lejerbo, og om sløset revision af ”vennernes” regnskaber foretaget af 

Revisionsinstituttet af 1920. Alt sammen noget der ikke gavnede offentlighedens 

billede af den samlede arbejderbevægelses aktiviteter, og som internt i bevægelsen 

blev anset for at have en negativ effekt på vælgernes tilslutning til Socialdemokratiet 

og medlemmernes tillid til og engagement i fagforeningerne. Det var på den 

baggrund, at Socialdemokratiet fremsatte krav om, at dets repræsentation i 

arbejderbevægelsens erhvervsvirksomheder skulle bringes til ophør nationalt som 

lokalt. De formelle bånd mellem partiet og Det kooperative Forbund blev følgelig 

ophævet på kongressen i 1996.  

 

På den baggrund kan det opsummeres: 

 
- At de forhold som tidligere begrundede Arbejderbevægelsens eksistens og gav 

anledning til arbejdsdelingen mellem parti og organisation ikke længere er til stede. 

Vælgerne stemmer mere efter holdninger end klassetilhør, og samtidig er det 

traditionelle partisystem ændret. Den parlamentariske situation er blevet mere usikker, 

og det er blevet vigtigere at have gode og stabile forbindelser til flere af de politiske 

partier for at påvirke flertalsdannelsen. Samtidig er andelen af arbejdsstyrken 

organiseret uden for LO vokset, hvilket har gjort det mindre interessant for 

Socialdemokratiet at have ensidige forbindelser til ”LO-familien”. 

                                                 
4 Callesen, 1996:74ff. 
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2.3 Forandringer i forholdet mellem det faglige og det politiske system 
– hvilken betydning? 
Den anden tendens er det forhold, at aftale- og overenskomstsystemet på 

arbejdsmarkedet har fået en anden samfundsmæssig rolle, og at det ”klassiske” 

korporative samspil mellem interesseorganisationer, den statslige forvaltning og de 

politiske partier er blevet grundigt forandret. I hele det forrige århundrede er løn og 

arbejdsbetingelser blevet forhandlet og aftalt af selvstændige og kollektive parter på 

det private og det offentlige arbejdsmarked. Aftale- og overenskomstsystemet har – til 

trods for jævnlige ”statsindgreb” – udgjort et frirum for hovedorganisationernes og de 

faglige organisationers kollektive forhandlinger og fagretslige afgørelser. Det samme 

gjaldt arbejdsmarkedspolitikken. Siden 1960’erne har denne været et selvstændigt og 

korporativt organiseret politikområde5, som sammen med det kollektive aftale- og 

overenskomstsystem udgjorde en hjørnesten i den danske model. Mellem de to - 

overenskomstsystemet og arbejdsmarkedspolitikken - var der desuden en institutionel 

selvstændighed. Koordinationen mellem dem var begrænset og i de fleste tilfælde kun 

indirekte. Dette ændrede sig fra 1980’erne. Her blev kontrollen over de kollektive 

forhandlinger skubbet fra hovedorganisationerne, LO og DA, til de store 

sektorsammenslutninger med Dansk Industri og CO-industri som dominerende 

forhandlingsområde. Med fælleserklæringen 1987 starter desuden en længere historie, 

som fører til at overenskomstsystemet på det private og det offentlige lønmarked ikke 

alene decentraliseres, men også underlægges overordnede omkostningspolitiske 

hensyn. Denne kombination af centralisering og decentralisering introduceres fra 

begyndelsen af 1990’erne. På nogenlunde samme tid underlægges sektorpolitikerne 

(herunder arbejdsmarkeds-, undervisnings- og socialpolitikken) en centralstatslig 

økonomisk styring. Det sker med budgetreformerne, der starter i 1984 og som med 

introduktionen af ”den aktive arbejdsmarkedspolitik”6 i 1990’erne indebærer, at den 

udgiftspolitiske styring slår direkte igennem i formuleringen af 

arbejdsmarkedspolitikken. 

 

Denne udvikling indebærer: (1) at overenskomstforhandlingerne og lønudviklingen 

underlægges en omkostningspolitisk styring, der får direkte betydning for den 

                                                 
5 Ved korporativt forstås her det forhold, at interesseorganisationer inddrages i den offentlige forvaltning gennem 
oprettelse af trepartsorganer; dvs. offentlige udvalg, hvori der er repræsentanter fra de politiske partier, 
interesseorganisationer og fra forvaltningen. 
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nominelle lønudvikling i forhold til den disponible realløn; og (2) at 

arbejdsmarkedspolitikken underlægges en udgiftspolitisk styring, som får direkte 

konsekvenser for arbejdsmarkeds- og beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. På 

den måde politiseres de faglige organisationers traditionelle arbejdsområder, og 

organisationerne kommer under politisk styring. Udviklingen indebærer dog også to 

andre forløb: (3) at det såkaldte kommissionsvæsen nedlægges, og organisationerne 

mister indflydelse på lovforberedelsesprocessen; og (4) at konkurrencen om at påvirke 

den politiske meningsdannelse i forbindelse med lovgivningsprocessen af samme 

grund ændres, og at medierne kommer til at indtage en betydningsfuld rolle i den 

sammenhæng. 

 

Hvor indviklet det end lyder, så hænger de fire forandringer sammen. De er det 

samlede udtryk for, hvorledes skiftende regeringer siden 1980’erne har søgt at tilpasse 

den danske konkurrenceevne til økonomiens globalisering, og at omlægge 

velfærdsstaten for at begrænse og effektivisere den offentlige sektors udgiftsforbrug. 

Samlet betyder det, at overenskomstforhandlingerne underlægges en politisk 

omkostningsstyring, og at de korporative institutioner underordnes en politisk 

udgiftsstyring. De faglige organisationer får begrænset deres magt - både i det faglige 

reservat omkring kollektive lønforhandlinger og i den offentlige forvaltning omkring 

lovgivningsprocessen. Folketing og regering vinder til gengæld magt og sætter den 

igennem på mangfoldige måder. Det sker ved overordnet at styre den disponible 

realløn ved hjælp af omkostningsrammer, afgifts- og skattepolitik m.v. Men det sker 

også ved at ændre i den velfærdstatslige lovgivning og indføre ”den aktive 

arbejdsmarkedspolitik”. 

  

Fra begyndelsen af 1980’erne starter således en politisk styring af den samlede 

omkostningsudvikling. Det sker på grundlag af et skifte i de politiske visioner. Skiftet 

kaldes ”den strukturpolitiske vending”7.  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og 

Det Økonomiske Råd (DØR), men også en række tværministerielle redegørelser 

peger på, at en strukturpolitisk samordning mellem lønudviklingen og erhvervs-, 

arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken udgør et nødvendigt supplement til den 

generelle konjunkturregulerende økonomiske politik, der hidtil havde lagt vægt på 

                                                                                                                                                     
6 Begrebet arbejdsmarkedspolitik dækker her flere typer af funktioner; allokering (formidling af arbejdskraft), 
kvalificering, beskæftigelsessikring, forsørgelse og arbejdsmiljøindsats,  Bredgaard, Jørgensen og Larsen, 2001:31.  
7 Se Dorthe Pedersen, delrapport ”Den regionale og lokale indflydelse”, 2004; se også Kjær og Pedersen, 2001: 
219-248.  
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styring af den nominelle lønudvikling via løn- eller indkomstpolitik. Det første skridt i 

retning af den strukturpolitiske vending indtræder ved Schlüter-regeringens tiltrædelse  

i 1982. Her introduceres fastkronepolitikken, og takt- og indeksreguleringer fjernes. 

Det andet skridt tages med fælleserklæringen i 1987 og oprettelse af det såkaldte 

”statistikudvalg”, der fastlægger rammer for en konkurrencefremmende 

omkostningsudvikling, (hvoraf lønudviklingen kun udgør en af flere parametre), forud 

for overenskomstforhandlingerne, men også forud for finanslovsforhandlingerne. Det 

tredje skridt tages i 90’erne, når de offentlige lønforhandlinger placeres forud for de 

private i det samlede forhandlingsforløb. Skridt efter skridt fjernes det traditionelle 

grundlag for 1970’ernes løn- og indkomstpolitik. I stedet introduceres en 

omkostningsstyret lønudvikling, der fjerner den nominelle løn som emne for 

forhandling, og i stedet introducerer den disponible realløn, men samtidig overlader 

styringen af den samlede omkostningsudvikling til (især) regeringen. I stedet bliver 

emner, der traditionelt blev besluttet ved lovgivning, gjort til centrale spørgsmål i 

overenskomstforhandlinger. Det drejer sig om pension, orlov, barsel, arbejdstid, 

efteruddannelse, og andre områder som politikerne – foruden 

overenskomstforhandlerne – nu har indflydelse på, og som politikerne før eller efter 

forhandlingerne kan påvirke gennem ændringer i lov eller fortolkning heraf. 

 

Den omkostnings- og udgiftspolitiske politik begrænser på den måde 

organisationernes indflydelse på den økonomiske politik. Det sker også på andre 

måder. For det første lukker Folketing og regering en af organisationernes vigtigste 

politiske indflydelseskanaler. Fra 1980’erne ophører Folketing og regering med at 

oprette treparts kommissioner. Siden 1950’erne har de politiske institutioner ladet 

interesseorganisationer, embedsmænd og partirepræsentanter analysere politiske 

problemstillinger, forhandle løsningsforslag og formulere konkrete lovforslag i 

kommissioner. Over en periode på næsten 40 år publicerede kommissionerne deres 

forhandlingsresultater i omkring 1000 nummererede betænkninger. Efter 1985 faldt 

antallet af nyoprettede kommissioner med 75 %. Hvor der fra 1955 var 

gennemsnitligt 300 kommissioner ”på arbejde” pr. år, var der efter 1985 omkring 70, 

og hvor 51 % af samtlige nyoprettede udvalg i 1976-80 havde til opgave at forberede 

beslutninger, havde kun 24 % det i 1996-20008. Efter 1989 falder også antallet af 

nummererede betænkninger. Hvor der fra 1960 til 1990 blev publiceret mellem 25 og 

35 pr. år, bliver der efterfølgende kun publiceret 15 og færre pr. år. Samtidig 

                                                 
8 Christiansen & Nørgaard, 2003b:101.  
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indeholdt kun ganske få af disse forslag til lovgivning, hvorimod flertallet tidligere 

havde gjort dette9. I 1977-78 blev således 42 % af samtlige love vedtaget efter 

forberedelse i udvalg; i 1998-99 kun 20 % 10. Samtidig blev sammensætningen af de 

resterende kommissioner ændret. Politikerne trak sig ud og eksperter trådte ind, mens 

interesseorganisationerne (IO) udbyggede deres traditionelt stærke repræsentation. 

 

Tabel 1: Sammensætning af kommissioner - antal og % – fra 1980-2000. 

År  

1980 1984 1988 1992 1996 2000 

Embedsmænd  Antal 

                               % af alle udv. 

Folkevalgte           Antal 

                               % af alle udv. 

Eksperter              Antal 

                               % af alle udv. 

IO                         Antal 

                               % af alle udv. 

49 

60,1 

12 

15,2 

33 

40,5 

34 

41,9 

36 

54,2 

8 

12,4 

24 

36,6 

30 

45,0 

31 

45,8 

7 

11,4 

22 

32,2 

28 

41,7 

26 

51,4 

5 

11,2 

18 

35,9 

24 

47,7 

22 

44,8 

3 

5,9 

26 

52,7 

30 

60,1 

23 

47,3 

2 

5,5 

25 

52,3 

29 

59,8 

  FOFI-database, 2000.  

 

Denne udvikling betød, at ”kommissionsvæsenet” forsvandt, og at den korporative 

mødeplads for interesser, forvaltning og politikere blev nedlagt. Hvor 

hovedorganisationerne, LO og DA, tidligere havde haft en betydelig indflydelse på 

lovgivningsprocessen, forsvandt denne nu. Efter 1980’erne havde de ikke mere 

automatisk adgang til selve lovforberedelsen11. Det skete samtidig med, at aftale- og 

overenskomstsystemet kom under politisk omkostningsstyring, og at 

arbejdsmarkedspolitikken blev underlagt statslig udgiftspolitisk styring. Samlet 

mistede de faglige organisationer både faglig autonomi og politisk indflydelse. 

 

De var dog også starten på en helt ny periode for politisk påvirkning. Med den 

strukturelle vending begyndte de faglige organisationer at udvikle sig til politiske 

organisationer. Siden er det blevet alt vigtigere for organisationerne at repræsentere 

deres medlemmers interesser gennem nye kanaler for politisk påvirkning. 

                                                 
9  Pedersen, 1995: 228. 
10 Christiansen & Nørgaard, 2003b:107. 
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2.4 Mediekanalen – hvilken betydning? 
Den anden tendens er oprettelse af mediekanalen. Siden 1970’erne har forholdet 

mellem politik og medier ændret sig grundlæggende. Årsagerne er komplekse og 

mangfoldige, men fører alle til, at medierne fra 80’erne bliver til en ny og vigtig kanal 

for politisk indflydelse. Det sker samtidig med, at kommissionsvæsenet nedlægges, og 

den politiske meningsdannelse derfor træder ud af kommissionernes ”lukkede rum” 

og ind på den politiske dagsorden, gennem oprettelse af ”redegørelsesvæsenet” og 

introduktionen af en ny tids politisk journalistik. På mediesiden er der to overordnede 

udviklinger, der gør dette muligt. 

 

For det første medieliberalisering. I Danmark udvikledes der helt tilbage i historien - 

fra 1880 til 1920 - en, i international sammenhæng, enestående mediestruktur. Denne 

struktur er siden blevet kaldt partipressen, fordi de fire klassiske partier hver 

oprettede deres egne dagblade, hvilket betød, at der i de fleste købstæder eksisterede 

dagblade tilknyttet Højre, Venstre, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Der 

var adskillige måder, hvorpå partierne organiserede deres dagblade, men fælles for alle 

var, at koblingen mellem parti og dagblad var eksplicit – for eksempel via direkte eller 

indirekte ejerskab, medlemskab af udgiverforening, fælles funktioner eller 

personsammenfald mellem parti og redaktionel ledelse. For A-pressens 

vedkommende var der tale om en forholdsvis formaliseret relation, der også for den 

enkelte journalists vedkommende betød, at karrieren næsten per automatik var bundet 

til A-pressen. 

  

Op gennem 1960’erne løb partipressen ind i stigende økonomiske problemer med en 

udbredt bladdød til følge. Dagbladet Aktuelt var således genstand for adskillige 

redningsaktioner fra 60’erne og fremefter. Samtidig blev der lokalt dannet en række 

avismonopoler – typisk omkring Venstre aviserne. Parallelt med partipressens fald 

skete der en gradvis liberalisering af radio- og tv-området. Det fandt sted fra 

begyndelsen af 1980’erne, hvor der blev åbnet for nye (lokale) radio- og tv-kanaler. 

DR’s tv-monopol blev brudt, og politikerne forsøgte selv at begrænse mulighederne 

for partipolitiske indflydelse på DR. Afpolitiseringen og afreguleringen af medierne 

faldt sammen med fremvæksten af nye journalist- og medieuddannelser, først ved 

                                                                                                                                                     
11 Christiansen & Nørgaard, 2003b: 98ff. I 2000 havde kun 18 % af udvalgene til funktion at forberede 
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Journalisthøjskolen i Århus og senere på universitetsniveau. I stedet for journalister 

uddannet inden for de enkelte medieorganisationer, blev der nu uddannet 

professionelle mediearbejdere med en fælles faglig profil og med et bredere 

journalistisk arbejdsmarked.  

 

Det nye mediebillede fra 1980’erne og fremefter er præget af relativt uafhængige og 

markedsorienterede medieorganisationer, befolket af uddannede journalister i 

indbyrdes konkurrence. På den baggrund kan udviklingen på mediemarkedet 

beskrives som en liberaliseringsproces. På den ene side er konkurrencen skærpet 

mellem medieudbydere og medieformer, hvilket især viser sig i kampen om 

reklamemarkedet, men også i konkrete mediers forsøg på at lancere sig på nye 

geografiske markeder eller overfor nye typer af læsere/seere. På den anden side er 

mediernes redaktionelle prioriteringer, bl.a. af nyhedsdækningen, kommet til at 

afspejle orienteringen mod bestemte markedssegmenter og læserbehov - eksempler 

kan være privatøkonomisk rådgivning, livsstilsstof og lignende12. 

  

Den anden udvikling er meningsdannelsens institutionalisering. Delvist som et 

resultat af medieliberaliseringen ændres forholdet mellem politik og samfund. I første 

halvdel af det 20. århundrede indebar ”offentlighed” først og fremmest en 

forventning om, at politiske beslutninger, inden de blev truffet, havde været overvejet 

i en mere eller mindre langstrakt offentlig debat. Givet partipressestrukturen var den 

offentlige debat i høj grad en parti-offentlig debat, dvs. en debat, der fandt sted i 

partiforeninger og partiaviser. Da Folketinget samtidigt i forbindelse med udviklingen 

af den økonomiske politik oprettede kommissionsvæsenet, der lukkede den brede 

offentlighed ude fra lovgivningsprocessen, var der tale om, at den politiske 

offentlighed var begrænset13. I årene efter 2. verdenskrig kom ”den begrænsede 

offentlighed” under beskydning, og fra at have været noget, der ikke blev diskuteret, 

blev der i stigende grad knyttet forventninger til offentlighedens form og funktion, og 

offentligheden blev gjort til genstand for forskellige forsøg på institutionalisering. I 

første omgang blev partipressen kritiseret, og der formuleres et ideal om en fri og 

partiuafhængig presse, præget af selvstændig og objektiv journalistik, hvilket ses som 

en garant for, at den offentlige debat ikke indfanges af partiernes særinteresser. Idealet 

konkretiseres i en række presse- og mediepolitiske tiltag, hvor medierne bliver 

                                                                                                                                                     
beslutninger; det laveste antal nogensinde, ibid., 103. 
12 Medieudvalget, 1995; Kjær & Langer, 2004.  
13 Søllinge, 1999. 
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udpeget til centrale institutioner for udvikling af en velfungerende offentlighed. Fra 

1960’erne rettes fokus også mod den offentlige sektors kommunikation. Efterhånden 

udvikles en forestilling om, at offentlig kommunikation er et vigtigt aspekt ved 

politikforberedelse, såvel som ved politiske beslutninger og ved implementering og 

styring i et politisk system præget af vidtgående decentralisering og uddelegering. 

Offentlige institutioner får ligesom journalister og medier en central rolle i skabelse af 

”kommunikationsfællesskabet”14 mellem politikere og borgere, nationalstaten og de 

regionale amter og de lokale kommuner.  

 

Denne udvikling i de mediepolitiske visioner om offentlighed resulterer i en gensidig 

institutionaliseringsproces. På den ene side institutionaliseres journalistikken som 

allerede nævnt gennem journalistuddannelse og gennem en redaktionel 

selvstændiggørelse i såvel presse som i radio-tv. På den anden side institutionaliseres 

den offentlige kommunikation gennem oprettelse af centrale, og snart også decentrale 

informationsfunktioner, både i ministerier, amter og kommuner, men også i 

interesseorganisationer, herunder de faglige organisationer. I anden halvdel af 

1990’erne sker der med andre ord en målbevidst opbygning af 

kommunikationsafdelinger i ministerier og organisationer, ligesom også 

partigruppernes kommunikationskapacitet styrkes, bl.a. med støtte til politisk-

økonomiske sekretariater. Hele denne udvikling finder sted på nogenlunde samme 

tidspunkt som kommissionsvæsenet nedlægges, og der etableres et 

”redegørelsesvæsen”. 

 

Redegørelsesvæsenet har en særlig historie. Fra midten af 1980’erne begynder flere 

ministerier at publicere de såkaldte ministerredegørelser. Der er tale om årlige 

publikationer fra de enkelte ministerier, hvori ministeren, men derved også 

regeringen, beskriver de langsigtede politiske problemområder eller udfordringer, 

hans ministerium står overfor. Det kan være ”iltsvind i de indre farvande på grund af 

kvælstofudvaskning”, eller ”ældrepuklen”, eller helt andre problemstillinger. 

Redegørelser produceres af ministerens egne embedsmænd, sædvanligvis de såkaldte 

politisk-økonomiske sekretariater og indeholder forslag til løsninger og 

konsekvensberegninger på forskellige planer. I modsætning til 

kommissionsbetænkninger bliver redegørelser ikke forhandlet mellem politikere, 

embedsmænd og organisationer, men publiceres med ministerens signatur og uden 

                                                 
14 Kjær, 2000.  
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indblanding fra eksterne deltagere. Redegørelser indeholder heller ikke forslag til 

konkrete lovinitiativer, men kan være oplæg til regeringens lovprogram, der 

fremlægges hvert år i forbindelse med statsministerens åbningstale. Efterfølgende har 

de private interesseorganisationer – f.eks. LO, DA, Kommunernes Landsforening og 

Amtsrådsforeningen, men også de finansielle institutioner og de faglige organisationer 

samt branche- og andre organisationer – oprettet sekretariater med det formål at 

producere og publicere redegørelser, rapporter og andre former for analyser. 

Formålet: at udpege politiske problemområder, eller skabe politisk opmærksomhed 

omkring en eller flere fremtidige udfordringer, som den politiske beslutningsproces 

bør orientere sig mod at løse. 

 

Partipressens opløsning og meningsdannelsens institutionalisering, herunder 

overgangen fra kommissionsvæsen til redegørelsesvæsen, ændrer 

eksistensbetingelserne for de faglige organisationer - og gør det på flere måder. Helt 

generelt indebærer partipressens opløsning, at de faglige organisationer bliver henvist 

til at agere i forhold til et bredere og mere differentieret medielandskab, der fungerer 

på journalistiske og delvist kommercielle vilkår. Meningsdannelsens 

institutionalisering indebærer samtidigt, at interessevaretagelse kommer til at foregå 

gennem professionaliserede kommunikationsprocesser. Endelig indebærer 

redegørelsesvæsenet, at analyser, omgivet med en videnskabelig aura og forfattet af 

akademiske eksperter på vegne af regeringen eller andre interesser, retter 

opmærksomheden mod problemudpegning som et redskab til at påvirke den politiske 

dagsorden15. 

 

På den baggrund kan det opsummeres: 

 

- At liberaliseringen og institutionaliseringen og herunder udviklingen af 

redegørelsesvæsenet medfører, at de faglige organisationer ligesom alle andre 

deltagere i den politiske beslutningsproces begynder at fokusere på ”den politiske 

dagsorden” og på redskaber til at påvirke denne dagsorden – herunder de 

journalistiske nyhedsværdier og produktionsrutiner. Der sker en ”medialisering” af 

politikken16.  Samlet set kan udviklingen beskrives som gående fra en situation præget 

af en relativt stabil orden, hvor det var de politiske partier, der gennem Folketingets 

                                                 
15 Pedersen m.fl., 1994: 34-51. 
16 Pedersen m.fl. 2000.  
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dagsorden og mødeaktiviteter i øvrigt satte en politisk dagsorden for de involverede 

aktører. Til en situation, hvor dagsordenen i stigende grad blev genstand for den 

politiske og faglige interessevaretagelse, og hvor deltagelse, temaer og relationer ikke 

længere kan tages for givet, men er blevet en del af kappestriden om at påvirke den 

politiske dagsorden. Dagordenen er med andre ord blevet en (skrøbelig) fælles 

institution, der ordner politiske og faglige beslutningsprocesser på en særlig måde. 

 

2.5 Forandringer regionalt og lokalt – hvad betyder de? 
Den tredje tendens er regionalisering af arbejdsmarkedspolitikken og 

kommunalisering af socialpolitikken. I 1990’erne blev velfærdsstaten ændret. 

Beskæftigelsespolitikken blev decentraliseret til regionale råd; A-kasserne blev sat til at 

samarbejde med de regionale Arbejdsmarkedsråd om arbejdsformidling, og 

socialpolitikken blev lagt i hænderne på kommunerne.  Alt dette skete i lyset af ”den 

strukturpolitiske vending”, men især gennem introduktion af ”den aktive 

arbejdsmarkedspolitik”. Den aktive arbejdsmarkedspolitik er en politisk vision for at 

opkvalificere arbejdskraften, gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt og samlet skabe en 

mere konkurrencedygtig arbejdsmarkedsstruktur i lyset af den øgede globalisering og 

den tiltagende betydning af det europæiske indre marked. Samtidig med 

regionalisering og kommunalisering udstrækkes den centrale omkostningsstyring og 

den statslige økonomistyring til at omfatte regioner, amter og kommuner. 

Arbejdsmarkeds-, uddannelses- og socialpolitikken decentraliseres, men underordnes 

samtidig en central styring og kontrol. Samlet etableres der ”et generelt system for 

forhandling”, der strækker sig fra de nationale budget- og finanslovsforhandlinger, 

over de regionale og kommunaløkonomiske forhandlinger og eventuelt helt ned på 

niveau af den enkelte offentlige organisation eller private virksomhed gennem lokale 

forhandlinger om løn og arbejdsvilkår. Det generelle system har til opgave at 

samordne og styre den samlede omkostnings- og udgiftsudvikling. 

  

Visionen om ”den aktive arbejdsmarkedspolitik” blev formuleret i 1980’erne. Her 

sættes der fokus på arbejdsmarkedets strukturproblemer. For det første peger 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og Det Økonomiske Råd (DØR) på, at en 

strukturpolitisk samordning mellem erhvervs-, arbejdsmarkeds- og 

uddannelsespolitikken er et nødvendigt supplement til den generelle 

konjunkturregulerende økonomiske politik. Konkurrenceevneproblemerne ses ikke 
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blot som et spørgsmål om lønniveau og arbejdskraftens bevægelighed, men også som 

et spørgsmål om omstillingsevne, teknologisk udvikling og kvalificering af 

arbejdskraften17. For det andet bliver arbejdsløshedsproblemet gjort til det væsentlige 

økonomiske problem i starten af 1990’erne. Trods Arbejdsministeriets 

flaskehalskampagner og indsats mod strukturarbejdsløshed lykkes det ikke Schlüter-

regeringerne at nedbringe den høje ledighed18. Inspireret af internationale erfaringer 

med ”workfare-principper”, udvikles for det tredje en aktiv socialpolitik. 

Socialministeren lancerer i 1989 en ”arbejdslinje”, hvor der stilles krav om, at de ikke-

forsikrede ledige skal aktiveres af kommunerne. Det gælder i første omgang med 

ungdomsydelsen (1989), dernæst de unge ledige under 25 år (aktiveringspakken 1992) 

og siden hen et krav om arbejdspligt og opkvalificering af alle ledige på 

kontanthjælp19.  

 

Ved regeringsskiftet i 1993 fastholdes både en aktiverings- og en finansieringsreform, 

hvilket skrives ind i regeringsgrundlaget. Arbejdsmarkedsreformen fra 1994 er udtryk 

for en særlig dansk aktiv linje, som består i en blanding af workfare (social 

disciplinering) og en individuel behovsorienteret indsats med både rettigheder og 

opkvalificeringsmuligheder (social integration). Reformen indebærer, at der 

iværksættes en individuel og behovsorienteret indsats, hvor den ledige inddrages i 

udarbejdelse af egne handlingsplaner. Den indebærer også, at der sættes ind med en 

mere aktiv virksomhedsrettet indsats (virksomhedsbesøg, arbejdstilbud og 

uddannelsesplanlægning), og at der satses bredt på opkvalificering af såvel 

beskæftigede som ledige. 

 

I forlængelse af arbejdsmarkedsreformen nedsættes en Socialkommission, der lægger 

grunden til socialpolitikkens indskrivning i den strukturpolitiske vending. Også her 

gælder det om at erstatte passive ydelser med aktive tilbud. Flere argumenter kobles 

sammen i et politisk kompromis om ”en aktiv socialpolitik”. Det gælder krav om 

opkvalificering af kontanthjælpsmodtagere; øget rådighedskontrol; krav om at yde 

noget for ydelsen; og endelig krav om en højere grad af ansvarliggørelse20. 

Socialkommissionen og efterfølgende initiativer fra Socialministeren indebærer, at den 

strukturpolitiske aktivering kommer til at dominere socialpolitikken.  Aktivering gøres 

                                                 
17  Pedersen et al., 1992. 
18  DØR, 1991; DØR, 1992; Finansministeriet, 1993.  
19  Larsen et al., 2001; Torfing, 1999; Torfing, 2004. 
20  Torfing, 1999; Torfing, 2004; F. Larsen et al., 2001; Andersen og Torfing, 2002. 
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til omdrejningspunkt for stort set alle grupper af ledige og offentligt forsørgede. Med 

Lov om kommunal aktivering i 1994 og Lov om Aktiv Socialpolitik i 1998 øges 

kravet om kommunal aktivering, hvorved der etableres et parallelt kommunalt 

formidlings- og aktiveringssystem.  I forlængelse heraf udvikles strategien for det 

rummelige arbejdsmarked, der med kommunalaftalen fra 2000 tildeler kommunerne 

en nøglerolle, hvilket sammenholdt med det voksende antal af 

kontanthjælpsmodtagere for alvor indebærer en kommunalisering af 

beskæftigelsespolitikken21. Der skabes et 2-strenget system i beskæftigelsespolitikken, 

byggende på en vis arbejdsdeling, men også på øget konkurrence mellem stat og 

kommuner.  

 

Når det gælder beskæftigelsespolitikken er der altså tale om en klar konvergens 

mellem den arbejdsmarkeds- og den socialpolitiske dagsorden. Det er den 

strukturpolitiske vending, der kommer til at udgøre referencerammen for begge 

politikområder. Tre sæt af problemer inddrages og kædes sammen: (1) Det 

udgiftspolitiske problem, der handler om, at velfærden ikke længere kan finansieres 

uden samfundsøkonomisk skadelige skattestigninger, hvilket begrunder, at de passive 

overførselsudgifter må nedbringes; (2) arbejdsmarkedets strukturproblemer, der 

handler om at undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet; og (3) det sociale problem, der 

handler om, at ledighed også betyder social eksklusion, tab af kompetencer, øget 

sygelighed og dermed afhængighed af offentlige velfærdsydelser. 

  

Allerede kort efter arbejdsmarkedsreformens indførelse 1994 starter der en gradvis 

udvikling, der underordner arbejdsmarkeds- og socialpolitikken under statens 

økonomistyring. Udgiftspolitikken kommer til at sætte sine tydelige spor på ændringer 

og justeringer af arbejdsmarkedspolitikken. Det dominerende udviklingstræk er 

stribevis af stramninger af arbejdsmarkedsreformens aktiverings- og styringsdel.  

 

Det kan således opsummeres: 

- At der er sket en strukturpolitisk vending i de politiske visioner. Denne har fremmet 

en regionalisering af arbejdsmarkedspolitikken og en kommunalisering af 

socialpolitikken. Der er oprettet korporative forhandlingsorganer regionalt såvel som 

lokalt. Samtidig er der blevet indført ”en aktiv arbejdsmarkedspolitik” med vægt på 

aktivering af de ledige og økonomistyring af de korporative organer. Der er derfor 

                                                 
21 Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, m.fl., 2000.  
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sket det samme regionalt og lokalt som nationalt – de faglige organisationer har fået 

indflydelse, men har samtidig fået begrænset deres indflydelsesmuligheder gennem 

udbygningen af statens økonomistyring.  

 

2.6 Forandringer i virksomhederne – hvilken betydning? 
Den fjerde tendens er virksomhederne som ny politisk arena. Siden 1980’erne har 

organisations- og aftalesystemet været præget af en udvikling, hvor forhandlinger om 

løn- og arbejdsansættelsesforhold i stigende grad er blevet lagt ud på virksom-

hedsniveau. Det er stadig de centralt fastsatte overenskomster, der danner rammen 

om de lokale forhandlinger, men niveauet i kontrollen over forhandlingerne er blevet 

skubbet fra hovedorganisationerne, LO og DA, til de store sektorsammenslutninger 

med Dansk Industri og CO-industri. Decentraliseringen er sket samtidig med 

regionalisering af arbejdsmarkedspolitikken og kommunalisering af socialpolitikken.  

 

Decentraliseringen af aftalesystemet har dog ikke i sig selv givet de faglige 

organisationer øget indflydelse på virksomhederne. Samlet set peger udviklingen dog 

på, at den faglige indflydelse er blevet uddybet på virksomhedsniveau. Billedet er dog 

ikke entydigt. På en gruppe af virksomheder og offentlige organisationer er 

samarbejdet mellem ansatte, deres repræsentanter, og ledelsen gået meget langt, endda 

til, at medarbejderne uformelt har vundet indflydelse på udøvelse af ledelsesretten. På 

andre virksomheder har relationerne mellem medarbejder og ledelse ikke samme 

karakter. Her dominerer de formelle aftaler og samarbejdsregler, og den gensidige 

tillid er tilsvarende lav.  

 

Det var arbejdsgiverne og her specielt ”industrien”, der ønskede decentraliseringen. 

Hovedargumenterne var, at nye produktionsformer og nye arbejdsorganiseringer samt 

en mere intensiv international konkurrence krævede lokal fleksibilitet i reguleringen af 

løn- og ansættelsesvilkår. På det offentlige område blev behovet for lokale 

tilpasninger kædet sammen med introduktionen af statens økonomistyring via mål- og 

rammestyring. Også her skulle der skabes rum for en fleksibel tilpasning af løn- og 

ansættelsesvilkår til de lokale forhold22. Decentraliseringen i aftalesystemet kom dog 

senere på det offentlige område end på det private. Lokal lønforhandling blev 

                                                 
22 Dorthe Pedersen et al., 2002; Dorthe Pedersen, 1993; Dorthe Pedersen, 1998. 
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forsøgsvis introduceret i slutningen af 1980’erne, men det markante vendepunkt blev 

aftalen om Ny Løn fra 1997.  

 

Samlet er der i dag etableret et organisations- og aftalesystem, hvor nogle få 

sektororganisationer indgår overordnede rammeaftaler med mulighed for, at parterne 

på virksomhedsniveauet selv aftaler løn- og arbejdsvilkår inden for de angivne 

rammer. Centraliseringen af interessevaretagelsen, og decentraliseringen af de 

kollektive forhandlinger, er blevet karakteriseret som centraliseret decentralisering23. 

På den ene side er der tale om, at aftaleretten er flyttet fra det centrale 

forhandlingsniveau ud til lokale enheder - koncerner/virksomheder på det private 

område og lokale enheder samt institutioner/virksomheder på de offentlige områder. 

På den anden side indebærer den centraliserede decentralisering en koordinering og 

kontrol fra det centrale niveau. Rammerne i de centrale aftaler kan ikke overskrides 

lokalt; lokale aftaler skal indberettes, og i et vist omfang godkendes, hvilket alt i alt 

sikrer de centrale organisationer en vis hierarkisk styring24. På den tredje side er 

aftalerne inden for de offentlige områder underlagt den samlede økonomistyring 

gennem udgiftsrammer og rammer for ansættelse.  

 

Drivkraften bag denne udvikling er, at vi i dag har et langt mere omskifteligt og 

heterogent arbejdsmarked end tidligere. Udbudet af arbejdskraft er blevet ”feminise-

ret” som følge af den store andel af kvinder, der i dag er ude på arbejdsmarkedet. 

Samtidig har mange af kvinderne deltidsarbejde, eller er på andre måder ansat i, hvad 

man kan kalde, atypiske jobs. Heterogeniteten fremgår også af, at arbejdsmarkedet i et 

vist omfang er blevet multi-etnisk. Mere generelt består heterogeniteten i, at 

arbejdsmarkedet er blevet mere individualiseret. Den enkelte ansatte ønsker et 

interessant og udfordrende arbejde, som i et vist omfang kan tilpasses familie-

situationen. Når arbejdsgiverne har ønsket at decentralisere aftalesystemet kan det ses 

som en konsekvens af, at også efterspørgselssiden har fået en heterogen karakter, idet 

øget konkurrence på markedet kræver effektiv og fleksibel produktion.  

 

På den baggrund kan det opsummeres: 

 
- At der er sket en decentralisering af løn- og aftalesystemet til virksomhedsniveauet. 

Samlet er der i dag etableret et organisations- og aftalesystem, hvor nogle få 

                                                 
23 Due et al., 1993. 
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sektororganisationer indgår overordnede rammeaftaler, mens parterne på 

virksomhedsniveauet selv aftaler løn- og arbejdsvilkår inden for de angivne rammer. 

Den centraliserede decentralisering stiller krav til de lokale tillidsrepræsentanter om at 

sikre den lokale indflydelse i forhold til de centrale forhandlere, og har derudover 

åbnet for en konkurrence om udøvelse af ledelsesretten mellem arbejdsgivere og 

tillidsrepræsentanter på virksomhederne. Der foregår således vigtige konflikter 

omkring den samlede omkostnings- og udgiftsstyring i de enkelte offentlige 

organisationer og i de private virksomheder. Virksomhedsniveauet er blevet en 

central arena for indflydelse – herunder på ledelsesretten.  

 

2.7 EU – Hvilken betydning? 
Den femte – og sidste – tendens er europæiseringen. Siden begyndelsen af 1970’erne 

er der sket en betydelig udvikling i EU’s sociale dimension. For det første er der sket 

en udvidelse af EU’s retlige kompetencer på det social- og beskæftigelsespolitiske 

område, og for det andet er det blevet lettere at træffe beslutninger på det sociale 

område. Rådet har på en række områder fået mulighed for at træffe beslutninger med 

kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed, og det traditionelt socialt interesserede 

Parlament har fået medbestemmelse på nogle områder25. For det tredje er de sociale 

parters rolle blevet udbygget, hvilket er sket gennem traktatfæstet ret til høring og 

muligheden for at forhandle aftaler direkte udenom det traditionelle 

lovgivningssystem26. For det fjerde er der udviklet nye former for samspil mellem det 

europæiske og nationale niveau gennem den åbne koordinationsmetode med 

mulighed for at etablere fælles politiske målsætninger på ikke fællesskabsretlige 

områder27. Endelig har EF-domstolen for det femte bidraget til en effektiv 

overholdelse af den eksisterende EU-ret og en styrkelse af de sociale rettigheder 

                                                                                                                                                     
24 Due et al., 1993; Madsen et al., 2001; Due og Madsen, 2001. 
25 Det sociale Handlingsprogram fra 1974, Fællesakten, Det sociale Charter fra 1989, Maastricht Traktaten og dens 
Protokol om Socialpolitikken samt Amsterdam Traktatens beskæftigelsesafsnit og inklusion af protokollen om 
socialpolitikken, European Commission, 2000. 
26  Fællesakten og den sociale aftale mellem de europæiske arbejdsmarkedsparter fra 1991, der var resultat af den 
fornyede dialog mellem disse i forlængelse af det Kommissionsinitierede Val Duchesse møde i 1985. Denne aftale 
blev senere accepteret af medlemslandene (på nær UK i første omgang), og Maastrichttraktatens protokol om 
Socialpolitikken gav de deltagende lande adgang til Traktatens institutioner, procedurer mv. i implementeringen af 
aftalen. Nu er aftalen inkorporeret i selve Amsterdam Traktaten og omfatter samtlige medlemslande, Falkner, 
1999; Leibfried & Pierson, 2000; European Commission, 2000. 
27 Den Europæiske Beskæftigelsesstrategi lanceret på Luxembourg processen 1997, der senere er blevet 
traktatfæstet i beskæftigelsesafsnittet af Amsterdamtraktaten. Denne proces består hovedsageligt af tre elementer: 
a) Fastlæggelse af årlige beskæftigelsesretningslinjer på EU-niveau, b) udarbejdelse af årlige, nationale handleplaner 
i hvert enkelt medlemsland, og c) opfølgning på indsatsen og vedtagelse af henstillinger til de enkelte lande. 
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generelt gennem en aktiv fortolkning af EU-retten28. Denne udvikling har betydet, at 

det er blevet mere påkrævet for danske organisationer at være i kontakt med EU 

myndigheder. Hvilket da også er sket29. I 1993 havde således 32 % af 

arbejderorganisationerne mindst månedlig kontakt til EU myndigheder; i 2000 var det 

43 %. På samme tid var det blevet mere almindeligt at ”gå uden om” (by-pass) de 

danske myndigheder, for at søge direkte kontakt med EU myndighederne. Således var 

der i 1993 68 % af arbejderorganisationerne, der skabte kontakt til EU 

myndighederne gennem de danske myndigheder; i 2000 48 % 30. I samme periode 

steg kontakten via egne kontorer og gennem europæiske interesseorganisationer 

ganske betydeligt. 

 

Alligevel er der siden 1973 – og især siden midten af 1980’erne - opbygget et dansk 

koordinationssystem til forberedelsen af den danske regerings deltagelse i 

beslutningsprocesserne i Bruxelles. Organisationerne er gradvist blevet inddraget i 

dette system. Inddragelsen er efterfølgende blevet formaliseret31 og udbygget med 

formelle såvel som uformelle kanaler for indflydelse32. Der er etableret et nationalt 

koordinationssystem med 32 specialudvalg, hvori arbejdsmarkedsorganisationerne 

(LO og DA) sammen med de kommunale organisationer (Kommunernes 

Landsforening (KL) og Amtsrådsforeningen (ARF)) i dag har formel deltagelse i 13 

udvalg. Der er etableret en norm for, at de berørte parter høres i forbindelse med 

specialudvalgenes samordning; og der er skabt en række uformelle fora for 

organisationernes påvirkning af samordningen33. Selve koordinationssystemet er nu 

veludbygget og velorganiseret og omfatter såvel ministerier, amter, kommuner som de 

relevante interesseorganisationer.  

 

Der hersker derfor ingen tvivl om, at EU er blevet en vigtig kanal for 

interessevaretagelse. Af samme grund påstår denne rapport, at der ”oven over” og 

”ind i” det danske politiske system er bygget et nyt politisk system, nemlig det 

europæiske. Det politiske system er blevet delt over flere niveauer. Af samme grund 

siger vi, at EU arbejdet varetages i et politisk system over multiple niveauer. 

                                                 
28 Bl.a. Leibfried og Pierson, 2000. 
29 Christiansen & Nørgaard, 2003b:131. 
30 Christiansen & Nørgaard, 2003b:131. 
31 Udenrigsministeriet, 1993a. I et oplæg til EF-udvalget i juli 1993 lægges der videre op til en præcisering af 
arbejdsmarkedsorganisationernes deltagelse i forskellige specialudvalg ud fra en vurdering af hvorvidt 
organisationernes indflydelse er dækket ind indenfor spørgsmål som den sociale dimension, miljø- og 
forbrugerbeskyttelse, se Udenrigsministeriet, 1993b. 
32  Højbjerg og Pedersen, 2002:63-117. 
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Det kan således opsummeres: 

 

- At en stor del af den danske arbejdsmarkeds- og socialpolitik har sit udspring i EU 

og kan håndhæves med inddragelse af EF Domstolen. De nationale parter retter i 

stigende grad deres opmærksomhed mod EU myndighederne. Det sker både gennem 

og uden om de danske myndigheder. Kontakterne finder nu sted inden for rammerne 

af et nationalt koordinationssystem, som er blevet udbygget og er velorganiseret, men 

som også er blevet afgrænset fra ”rene” danske beslutningsprocesser. De politiske 

beslutningsprocesser er blevet opdelt i to: et for EU spørgsmål og et for nationale 

spørgsmål. Samtidig foregår de europæiske beslutningsprocesser på to niveauer: et i 

Danmark og et i Bruxelles. 

                                                                                                                                                     
33 Faurbæk, 2001. 
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3 PARTIERNE OG PARTISTØTTEN 

af Lars Bille34 

 

3.1 Indledning 
Siden 1980’erne er der altså skabt fem arenaer, hvorpå HK kan deltage for at varetage 

medlemmernes interesser: 

 

• de politiske institutioner 

• medierne 

• regionale og lokale korporative organer 

• virksomhederne 

• EU 

 

I det følgende gennemgås alle fem arenaer. Formålet er, at analysere de aktuelle 

indflydelseskanaler, og vise, hvilke påvirkningsstrategier HK kan følge for at varetage 

sine medlemmers interesser. I den forbindelse introduceres et fåtal af begreber, som 

det er nødvendigt at definere fra start. Det drejer sig om lobbyisme, indflydelseskanal 

og om organisationernes påvirkningsstrategi. I tråd med den politologiske litteratur 

defineres lobbyisme som både: 1) uformel udveksling af information med offentlige 

myndigheder, og 2) direkte, uformel påvirkning af disse myndigheder35. Uformel vil i 

denne forbindelse sige, at de pågældende organisationer ikke har en formel og 

institutionaliseret adgang til at påvirke beslutningerne, f.eks. i form af en reel 

beslutningskompetence, placering i formelle beslutningstagende organer, mv. 

Arbejdsmarkedets parter har imidlertid en speciel stilling i det danske politiske system 

såvel som i relation til EU-politikken, da de på en række områder er formelt 

inkorporeret i beslutningsgangene, hvilket giver dem mulighed for – i forbindelse 

med den formelle deltagelse – at opbygge uformelle og ikke institutionaliserede 

påvirkningsformer. Derfor udvides lobbyismedefinitionen til at omfatte 3) den 

institutionalisering, der foregår af uformelle påvirkningsmåder på grundlag af formel 

deltagelse og inddragelse gennem f.eks. hørings- og forhandlingsret. Endelig skelnes 

                                                 
34 Dette kapitel er redigeret af Ove K. Pedersen, som også er eneansvarlig for alle ændringer i forhold til 
delrapport udarbejdet af Lars Bille. 
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der mellem intern og ekstern lobbyisme, hvor intern er den form for påvirkning, der 

foregår via påvirkning af offentlige myndigheder gennem uformelle 

indflydelseskanaler, mens ekstern er den påvirkning, der går via den politiske 

dagsorden eller medierne. 

Indflydelseskanaler forstås som de veje, interesseorganisationer bruger til at få 

indflydelse på politiske beslutninger, mens strategier mere specifikt henviser til den 

måde organisationerne anvender disse på. Det er dog vigtigt at understrege, at det 

forhold, at der etableres indflydelseskanaler, ikke er ensbetydende med, at disse også 

anvendes og kan anvendes; ligesom det heller ikke er givet, at fordi organisationer 

eller andre søger at anvende kanalerne, at de så faktisk også formår at udøve politisk 

påvirkning. Der er i praksis en forskel på, at kunne udøve indflydelse (have en kanal 

til rådighed), og faktisk forsøge at gøre det (udnytte kanalen). Ligesom der i praksis er 

en forskel på, at forsøge at øve indflydelse (anvende kanalen) og så også at gøre det 

(opnå konstaterbar indflydelse). 

 

I det følgende beskrives de vigtigste indflydelseskanaler. Der peges på, hvordan HK 

kan anvende disse og det beskrives, hvilke kanaler HK sædvanligvis gør brug af. Men 

der sker ikke nogen vurdering af, hvorvidt HK også opnår at udøve indflydelse ved at 

anvende kanalerne. Formålet er ikke at vurdere, hvor effektiv HK er til at varetage 

sine medlemmers interesser gennem politisk påvirkning, men til at pege på, hvilke 

kanaler, der eksisterer, og hvad disse stiller af krav til organisationer, der ønsker at 

anvende dem. 

 

3.2 Partistøtte - Indflydelse på politikere og partier  
Penge og politik har altid været forbundet med hinanden og indgået som et centralt 

tema og stridspunkt i den politiske konkurrence. Det skyldes en simpel antagelse om, 

at jo flere penge en politisk aktør råder over, desto større er mulighederne for, at 

vedkommende vil kunne påvirke den politiske meningsdannelse i samfundet, samt de 

politiske aktører og de endelige beslutninger, der er resultatet af den politiske proces.  

 

Politik og penge har også altid været omgærdet med hemmelighedsfuldhed. Det har 

givet anledning til mange spekulationer og myter om pengestærke organisationers, 

uformelle netværks eller enkeltpersoners direkte styring eller i hvert fald afgørende 
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indflydelse på politik. Men pengenes brug i og indflydelse på politik behøver dog 

langt fra at antage fordækte eller kriminelle former. At det kan ske, skal ikke skygge 

for den simple kendsgerning, at penge er nødvendige for at det demokratiske system 

kan fungere. Nogle er endda gået så vidt som til at tale om, at penge er politikkens 

modermælk36.  Støtte til de politiske partier kan antage forskellige former. I det 

følgende skelnes mellem direkte og indirekte støtte. Dernæst skelnes mellem direkte 

offentlig og privat støtte; og endelig mellem indirekte offentlig og privat støtte. 

Selvom støtte til de politiske partier kan antage mange former, er det dog oftest den 

direkte økonomiske støtte i form af penge, der tænkes på. 

 

Ved den direkte økonomiske støtte er det vigtigt at skelne mellem, om pengene 

kommer fra det offentlige og fordeles på grundlag af et vedtaget og af alle kendt 

regelsæt, eller om de kommer fra private donorer. Med hensyn til den direkte 

offentlige støtte er det vigtigt at adskille den støtte, der gives til partiernes 

parlamentsgrupper, og/eller deres partiorganisationer, fra den støtte, der gives til 

partiorganisationerne, herunder til deres nationale, regionale eller lokale 

organisationer. Den direkte private støtte til partierne kan også antage flere former. 

Den almindeligste, og i en dansk sammenhæng selvfølgelige, er det kontingent, 

medlemmerne betaler. Ved siden af medlemskontingentet har desuden frivillige 

donationer af forskellig art spillet en rolle i form af de jævnligt tilbagevendende 

organiserede indsamlinger til partiernes valg- og agitationsfonde, hvor medlemmerne 

ud over kontingentet bliver opfordret til at yde et ekstra beløb, og hvor også sympati-

sører kan give et bidrag. Vigtigst blandt disse private støttebidrag er de tilskud 

partierne modtager fra kollektive private sammenslutninger, faglige organisationer, 

erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger. 

 

Ud over den direkte økonomiske støtte fra det offentlige eller fra private kan 

partierne modtage indirekte støtte. Fra det offentlige kan det være i form af gratis 

adgang til præsentation af valgprogrammer i public service radio og tv, offentlige 

tilskud til de partirelaterede oplysningsforbund, reduceret betaling for leje af lokaler i 

offentlige bygninger, portostøtte mv. Fra de private kan det være i form af favørpriser 

på køb af parti-, valg- og annoncemateriale, eller i form af at kunne trække på 

venligtsindede sammenslutningers organisatoriske kapacitet i det daglige såvel som, 

og måske især, i spidsbelastende situationer under valgkampe. Mulighederne for 
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indirekte støtte er mangfoldige og umulige at opgøre. Af samme grund belyses kun de 

direkte støtte former. 

 

Endelig skal nævnes, at der også kan gives direkte eller indirekte støtte fra det 

offentlige eller fra private, ikke til partierne som organisationer, men personligt til de 

enkelte kandidater fra partierne i forbindelse med de lokale, regionale eller nationale 

valgkampe. Partistøtte kan altså antage mange former. Tabel 2 giver et overblik over 

disse: 

 

Tabel 2: Former for partistøtte 

 Offentlig    Privat 

 Direkte Indirekte Direkte  Indirekte 

 Penge Andet Penge Andet Penge Andet Penge Andet 

Centralt 

Regionalt 

Parlaments-

partiet 

Lokalt 

  

Centralt 

Regionalt 

Parti-

organisationen 

Lokalt 

  

Centralt 

Regionalt 

Kandidater 

Lokalt 

  

 

3.2.1 Partistøttens former i Danmark 

De politiske partier var ved deres fremkomst private og frivillige sammenslutninger 

på linie med andre frivillige associationer. Således blev de opfattet i juridiske forstand, 

og sådan opfattede de også sig selv. Deres interne forhold, herunder hvorledes de 

blev finansieret, var alene et anliggende for partiet og ikke for andre. Direkte 

offentlige tilskud til eller offentligt tilsyn med partiernes økonomiske forhold var 

utænkeligt. 
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Frem til sidste halvdel af 1960’erne var partierne derfor udelukkende finansieret af 

private midler. Fælles for partierne var - og er stadig - at de alle har 

kontingentindtægter. Kontingentet har altid været konstituerende for den partitype, 

der har domineret i dansk sammenhæng – det såkaldte masseparti, dvs. det parti, der 

har en stor kontingentbetalende medlemskreds, der gennem medlemskab opnår 

indflydelse på partiets program og på dets udvælgelse af opstillingsberettigede 

kandidater.  Ved siden af medlemskontingentet har frivillige donationer af forskellig 

art også hele tiden spillet en rolle som indtægtskilde for partierne. For 

Socialdemokratiets, Venstres og Det Konservative Folkepartis vedkommende har det 

først og fremmest været de private bidrag i form af tilskud fra kollektive private 

sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervs-

virksomheder, fonde og foreninger, der har spillet den største rolle.  

 

Gennem hele Arbejderbevægelsens historie har der frem til ændringerne i LO’s og 

Socialdemokratiets vedtægter i henholdsvis 1995 og 1996 været et formelt organisa-

torisk samarbejde mellem parti og de faglige organisationer. Indtil midten af 90’erne 

var SD det bedste danske eksempel på et masseparti, fordi det indgik i en bevægelse, 

hvor partiet sammen med de faglige organisationer og kooperationen udgjorde de tre 

ben, og hvor medlemskab af partiet i princippet hang sammen med medlemskab af 

organisationen ligesom med kooperationen. Følgelig har det været ganske naturligt og 

alment kendt, at fagbevægelsen og kooperationen støttede partiet økonomisk. Både 

direkte ved tilskud, især i forbindelse med valg, men også indirekte ved at stille 

organisatorisk kapacitet til rådighed for partiet. Tilsvarende støttede fagbevægelsen 

indirekte partiet gennem en kraftig subsidiering af den næsten konstant tabsgivende 

socialdemokratiske presse. Den direkte og indirekte støtte til partiet var gennem hele 

perioden sikker. Størrelsen kunne variere, men dens relative betydning for partiets 

samlede økonomi var, som vi skal se senere, af helt fundamental betydning. 

 

Også de borgerlige partier modtog – og modtager – direkte og indirekte økonomisk 

støtte fra private virksomheder, erhvervsorganisationer og arbejdsgiver-

sammenslutninger. Til forskel fra Socialdemokratiet var – og er – støtten dog ikke 

”automatisk”. Der har ikke været et formelt vedtægtsbestemt organisatorisk sam-

arbejde mellem Det Konservative Folkeparti og Venstre og organisationerne, der 

sikrede en garanti for, at de fik støtten. Desuden var de to partier i en form for 

konkurrence med hinanden om bidragydernes gunst og var derfor afhængige af, om 
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bidragsyderne mente, at de havde ”gjort sig fortjente til” at modtage et bidrag, eller 

hvem af dem, der havde ”gjort sig fortjent til” at skulle have den største del af støtten. 

Alt i alt har det betydet, at de to partier har været tvunget til at iværksætte 

tilbagevendende og ressourcekrævende fundraising kampagner - især i forbindelse 

med forestående valgkampe. For de resterende partier har disse indkomstkategorier 

været meget beskedne eller slet ikke eksisterende. 

 

Der har på den måde været væsentlige forskelle på partiernes indtægtsmuligheder, og 

det har dannet grundlaget for flere forskellige konflikter om partiernes finansiering. 

Konflikterne drejede sig hovedsageligt om følgende: 

  

1. Skulle det være tilladt for et parti, at modtage økonomisk støtte fra andre private 

kilder end partimedlemmerne? 

 

2. Skulle det være tilladt for et parti at modtage støtte fra fagforeninger eller andre 

faglige, erhvervsøkonomiske eller brancheorienterede sammenslutninger og 

foreninger? 

 

3. Var det rimeligt, at medlemmer af sådanne foreninger og sammenslutninger 

gennem en ledelsesbeslutning skulle være tvunget til at støtte et parti, uden at det 

enkelte medlem eksplicit havde givet sit samtykke hertil? 

 

4. Skulle det være muligt for et parti at modtage ”udefra kommende” støtte uden 

samtidig at være tvunget til at offentliggøre, hvor denne støtte kom fra og hvor stor 

den var?  

 

5. Var det rimeligt, at fagforeninger, sammenslutninger mv. skænkede beløb af deres 

indtægter til partipolitiske formål, når disse indtægter hidrørte fra medlemskontingen-

ter, der kunne trækkes fra i skat og således faktisk var en form for offentlig støtte? 

 

6. Var det rimeligt, at det offentlige skulle støtte de politiske partier økonomisk? 

 

Den første form for partistøtte, der blev indført i Danmark, var direkte offentlig 

støtte til partiernes folketingsgrupper. Det skete i 1965 og uden den store diskussion. 

Begrundelsen for indførelsen var, at yde partierne bistand til ansættelse af 
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kontormedhjælp og til køb af ekspertbistand og rådgivning. Siden den spæde 

begyndelse i 1965 er ordningen blevet udvidet, så den nu omfatter et basisbeløb til 

folketingsgruppen uanset dennes størrelse samt yderligere et beløb til gruppen pr. 

mandat. I 2002 beløb den samlede offentlige støtte til partiernes folketingsgrupper sig 

til 101 millioner kroner. Den støtte, der ydes folketingsgruppen, er dog ikke den 

samlede offentlige støtte til partierne. Herudover ydes der offentlig støtte til de 

enkelte folketingsmedlemmer. Begge støtteformer er i praksis en støtte til 

folketingsgrupperne, men dermed ikke nødvendigvis til partiet eller 

partiorganisationen. Forskellen mellem støtte til gruppen og til organisationen er 

præciseret i loven, hvor det siges, at folketingsgruppens økonomi ikke må 

sammenblandes med partiets. Men i virkelighedens verden er og bliver støtten til 

partigruppen og til folketingsmedlemmerne en ressource, som tilføres et politisk parti. 

 

I Danmark findes der ingen offentlig støtte til partierne, som udløses i kraft af deres 

repræsentation i de amts- og primærkommunale råd. Her er der alene tale om veder-

lag og diæter mv. for de enkelte medlemmer, ikke om støtte til partierne som 

partigrupper. På den måde ydes der ikke offentlig og direkte støtte til de decentrale 

led i parlamentspartiet. 

 

De mange modsatrettede interesser, der herskede mellem de politiske partier med 

hensyn til deres finansiering og med hensyn til offentliggørelsen af deres regnskaber, 

kan – sammen med den lange og dybe tradition for at betragte partierne som private 

autonome sammenslutninger – forklare, at direkte offentlig støtte til medlemspartiet 

først blev vedtaget i Danmark med virkning fra 1. januar 1987. I de øvrige nordiske 

lande var en sådan støtte indført langt tidligere – i Sverige i 1966, i Finland 1967 og i 

Norge 1970.  

 

De principielle standpunkter, partierne indtog i debatten om offentlig støtte, kan i 

korthed resumeres således37. Socialdemokratiet (SD) var for, at det blev gjort 

obligatorisk for alle partier at offentliggøre deres regnskaber. Partiet fandt det selv-

følgeligt, at det modtog bidrag fra fagbevægelsen, fordi partiet var arbejder-

klassens/lønmodtagernes politiske organisation, medens fagbevægelsen var dens 

faglige gren. Der kunne derfor ikke indvendes noget mod, at fagbevægelsens 

kompetente organer ved en demokratisk afstemning besluttede at støtte den politiske 
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gren af den samlede bevægelse. Det Konservative Folkeparti (KF) fandt det i orden, 

at ledelserne af kollektive sammenslutninger, som f.eks. Dansk Arbejdsgiverforening, 

traf beslutning om at støtte et politisk parti. De Konservative kunne derfor vanskeligt 

argumentere mod fagbevægelsens støtte til Socialdemokratiet. Arbejdsgivernes støtte 

kunne afbalancere fagbevægelsens støtte, og omvendt. Derimod var partiet klar 

modstander af, at regnskaberne skulle offentliggøres. Hvem, der gav støtte til hvad, 

var efter partiets mening en privat sag.  

 

For Venstre (V) var frivillighed for den enkelte – både med hensyn til hvem man ville 

støtte, og om det skulle frem i offentligheden –  afgørende. Partiet var modstander af, 

at enkeltpersoner, det være sig som medlemmer af en fagforening eller af en 

arbejdsgiverforening, var tvunget til via medlemskontingentet at støtte et parti, som 

vedkommende ikke politisk sympatiserede med. Det Radikale Venstre (RV) var 

tilhænger af, at offentligheden skulle være informeret om, ad hvilke kanaler de 

politiske partier finansierede deres arbejde. Den enkelte vælger skulle selv kunne 

vurdere om, og i hvilket omfang, partierne var økonomisk afhængige af bestemte 

særinteresser. Regnskaberne skulle derfor offentliggøres. Partiet mente dernæst, at 

kollektive sammenslutningers kompetente organer ved en demokratisk afstemning 

godt kunne beslutte at give bidrag til de politiske partier. Disse bidrag skulle imidlertid 

være indsamlet/opkrævet særskilt og frivilligt fra medlemmerne, og ikke være en del 

af det normale medlemskontingent. 

 

På grund af den tætte sammenhæng mellem penge og politik indgik det også i 

debatten, at det var nødvendigt i et demokratisk samfund, at partiernes regnskaber 

skulle være fuldt offentligt tilgængelige. Borgerne havde et demokratisk krav på at 

vide, hvorfra partierne fik deres penge. Dette krav stødte dog mod et andet 

demokratisk grundprincip, nemlig privatlivets fred. Privatlivets fred indebar, at det 

enkelte individ havde ret til at give penge til et parti, som vedkommende sympati-

serede med, uden at offentligheden behøvede at blive orienteret.  Disse modstridende 

positioner holdt hinanden i skak i en årrække. Med jævne mellemrum blev der rejst 

debatter om problemkomplekset eller dele heraf. Direkte offentlig partistøtte blev 

ikke berørt, højst nævnt som noget, der skulle advares imod, og det er først fra 

midten af 1980’erne, at der kom en sådan bevægelse i fronterne, at et flertal i 

Folketinget kunne vedtage en lovgivning om offentlig støtte til de politiske partier; 

om offentliggørelse af deres regnskaber; og om private bidrag til partierne. 
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I 1986 fremsatte SD, KF, V, Socialistisk Folkeparti (SF) og RV et forslag til lov om 

økonomisk støtte til de politiske partier. Debatterne var forbavsende korte i 

betragtning af forslagets principielle betydning. Den gennemgående begrundelse for 

forslaget var, at støtten ville styrke folkestyret; bryde den tendens, der var set til at 

massemedierne blev helt dominerende i partiernes muligheder for at præsentere sig 

for borgerne; og at den politiske aktivitet ville blive mindre afhængig af 

virksomheders og organisationers tilskud til partierne. Med henvisning til bl.a. de 180 

mio. kroner, som SiD efter arbejdskonflikten 1985 afsatte til en politisk kampagne 

mod den siddende borgerlige regering, stillede Venstres ordfører det retoriske 

spørgsmål, om det var holdbart for folkestyret, at de politiske partier blev fattigere og 

fattigere i forhold til organisationernes magtapparat med de bugnende pengekasser og 

den påvirkningsmulighed, der lå deri. Men med vedtagelsen af loven om direkte 

offentlig støtte var det blevet vanskeligere for partierne at opretholde forestillingen 

om, at de helt og holdent var autonome private sammenslutninger, der kunne 

unddrage offentligheden indseende med deres finansiering. Debatten om 

offentliggørelse af regnskaber og om private bidrag fortsatte derfor. Det afgørende 

gennembrud kom, da Socialdemokratiet erklærede sig rede til at gå med til, at de 

enkelte medlemmer af organisationerne fik mulighed for at meddele, at der ikke 

igennem deres kontingent skulle ydes støtte til politiske partier, altså indførelsen af 

det såkaldte ”contracting-out princip”. Til gengæld skulle partierne offentliggøre deres 

regnskaber, herunder hvor meget de havde modtaget i tilskud fra organisationer og 

virksomheder. Det var det samlede beløb, der skulle anføres, ikke hvem der havde 

ydet tilskuddet. Dette kunne Venstre og Det Konservative Folkeparti tilslutte sig. I 

1990 vedtog Folketinget så loven om private bidrag til politiske partier og 

offentliggørelse af deres regnskaber.  

 

Der var flere årsager til, at årtiers debat således blev lagt død. De standpunkter, som 

partierne havde i begyndelsen af 1960’erne, kunne ikke længere opretholdes. Den 

nationale og internationale samfundsudvikling var løbet fra dem. Det var således 

påfaldende, at Socialdemokratiet i debatten henviste til, at det krænkede befolk-

ningens retsfølelse, hvis det ikke var muligt for enkeltmedlemmer af en faglig 

organisation at unddrage sig, at deres kontingent blev anvendt til at støtte politiske 

partier, som de ikke sympatiserede med. En del af de overenskomststridige 

arbejdskonflikter, der fandt sted i 1980’erne, havde netop deres udspring i en konflikt 
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mellem de medlemmer, der ikke ønskede at være organiseret i en fagforening, der 

støttede Socialdemokratiet, og dem der ikke ville arbejde sammen med kolleger, der 

enten slet ikke var organiseret eller var organiseret i en alternativ fagforening. 

Utilfredsheden med ”tvangsbidraget” var et voksende problem, og kunne det dæmpes 

ved at få indført contracting-out princippet i stedet for contracting-in, så var det 

tilsyneladende en beskeden pris at betale. HK, Dansk Metal og Dansk Kommunal 

Arbejderforbund havde allerede frivilligt indført en sådan ordning, og samlet havde 

kun 12.000 medlemmer på det tidspunkt benyttet sig af deres ret til framelding. 

 

En analyse af LO-medlemmernes meninger om deres faglige organisation viste, at 

kun 10 % mente, at fagforeningen bedst løste sin opgaver gennem tæt kontakt med 

Socialdemokratiet38. Tilsvarende viste en undersøgelse blandt SiD’s medlemmer, at 77 

% svarede nej på spørgsmålet, om SiD skulle give økonomisk støtte til politiske 

partier39. Selvom datamaterialet til de to undersøgelser blev indsamlet et par år efter 

lovens vedtagelse, og dens ikrafttrædelse således kan have legitimeret en større 

modstand hos respondenterne, er der dog næppe grund til at tro, at der var sket et 

markant skred i holdningen til dette spørgsmål efterfølgende. Undersøgelser viste 

også, at andelen af fagforeningsmedlemmer, der stemte på et arbejderparti, dvs. inklu-

deret partierne til venstre for Socialdemokratiet, ikke var lige overvældende i alle 

forbund. I SiD var der 40 %, der stemte på et borgerligt parti, i 

Metalarbejderforbundet 42 % og i HK 47 % 40. For dem var det ikke en selvfølge at 

støtte Socialdemokratiet økonomisk over medlemskontingentet, snarere tværtimod. 

Det kan også nævnes, at partierne havde en selvstændig interesse i at få aflivet en 

offentlig forestilling om, at de var økonomisk særdeles velfunderede og sad på store 

pengetanke, hvor virkeligheden var, at de sammenlignet med f.eks. en række 

erhvervsorganisationer og faglige organisationer var at regne som økonomiske 

lilleputter. 

 

De sidste ændringer af partilovene fandt sted i 1995 i forbindelse med vedtagelsen af 

den såkaldte ”Olsenplan”. De grundlæggende principper blev ikke ændret. Dog blev 

det nu indført, at ved bidrag på kr. 20.000,- og derover skulle navnet på bidragyderen 

oplyses i regnskabet, som også skulle indeholde oplysninger om balance og 

egenkapital. Anonymiteten blev således nu brudt. Satserne blev væsentligt forhøjede, 
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40 Jørgensen, 1992:308. 



 

 51  

og det blev også vedtaget, at der hvert år skulle ske en regulering af satserne med 2 % 

tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Partierne 

ønskede åbenbart ikke endnu en gang, at skulle igennem en lovvedtagelse og en ube-

hagelig offentlig debat for at hæve offentlig støtte eller blot for at sikre sig, at støtten 

fulgte med den almindelige løn- og prisudvikling. Det politisk interessante ved 1995-

vedtagelsen var i øvrigt, at Venstre ikke længere kunne tilslutte sig, ikke blot 

satsforhøjelserne, men statsstøtten som sådan. Partiet så en forbindelse mellem et 

system med statsfinansierede partier og udviklingen af et centralistisk politiker- og 

ekspertstyre, hvor topstyringen var vigtigere end græsrodsarbejdet. Det ville partiet 

ikke være med til at fremme.  

 

Det regelsæt, der var blevet indført, og som er gældende i dag, er i sit indhold ganske 

enkelt. Partier og lister får årligt støtte efter ansøgning, og støtten ydes på betingelse 

af, at partiet har offentliggjort dets regnskab. Herefter ydes der et indeksreguleret 

beløb pr. stemme afgivet på partiet/listen ved det senest afholdte folketingsvalg, 

amtsrådsvalg og kommunalvalg. De offentlige støttebeløb skal anvendes til ”politisk 

arbejde” i bred forstand og – hvad der er nok så vigtigt – pengene må ikke hensættes i 

f.eks. en valgfond, men skal bruges i tilskudsåret. Det betyder, at partier, der 

modtager tilskud fra private donorer og/eller har gode indtægter via 

medlemskontingentet, kan henlægge disse i valgfonde, og dernæst bruge den 

offentlige støtte til den daglige drift. Alt andet lige giver det selvfølgelig disse partier 

en fortrinsstilling i den politiske konkurrence i form af en friere dispositionsret og et 

større økonomisk råderum i forbindelse med valgkampe. 

 

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget et parti må modtage i støtte fra private 

personer eller organisationer, men ved tilskud på kr. 20.000,- og derover skal partiet 

som nævnt opgive navnet på tilskudsgiveren, men ikke beløbsstørrelsen. Der er ingen 

offentlig støtte til eller specielle regler for tilskud til de enkelte kandidaters 

valgkampagner, ligesom de ikke har pligt til at offentliggøre deres regnskab. Det er 

vigtigt at fremhæve, at der hverken for partier eller kandidater er nogen øvre grænse 

for, hvor mange penge de må bruge på valgkampagner. 

 

I den langvarige debat om partistøtten blev stort set samtlige af de fundamentale 

demokratiske dilemmaer inddraget. Hvordan at skabe offentlighed og åbenhed 

omkring partiernes finansiering uden at privatlivets fred blev krænket? Hvordan at 



 

 52  

sikre individets ret til politisk selvbestemmelse over for organisationernes ret til frit at 

bestemme over deres ressourceforbrug? Hvordan at sikre, at der er størst mulig lighed 

i udøvelsen af politisk indflydelse, således at de meget ressourcestærke aktører – det 

være individer eller organisationer – ikke opnår en uforholdsmæssig stor indflydelse i 

de forhold til de ressourcesvage? Med andre ord, hvordan at skabe lige vilkår og lige 

muligheder for at øve politisk indflydelse?  Centralt var også, hvorledes varetagelsen 

af helhedens interesser over for varetagelsen af særinteresser blev sikret.  

 

Indførelsen af partistøtten var et klart vidnesbyrd om, at et flertal af partierne anså 

øgede økonomiske ressourcer og selvstændighed som en forudsætning for, at de 

kunne klare sig i konkurrencen med andre aktører i det politiske system. Men bag de 

demokratisk baserede argumenter lå også et hensyn til de enkelte partiers 

egeninteresse i at fastholde og helst også udbygge deres økonomiske fundament og 

råderum. Uden at forklejne seriøsiteten i partipolitikernes bekymring for demokratiets 

trivsel, var det givetvis i sidste ende egeninteressen, der øvede den vægtigste 

indflydelse på deres stillingtagen. Selvom den direkte offentlige økonomiske støtte til 

de politiske partier, som i 2002 alt i alt beløb sig til 208 mio. kr. til 

partiorganisationerne og til folketingsgrupperne (herunder til 

parlamentsmedlemmerne), har lovgivningen ikke tilvejebragt en situation, hvor 

partierne kan konkurrere på lige økonomiske vilkår. De private tilskud har skabt og 

skaber stadig en ulighed. Om det nogensinde kan lade sig gøre at komme denne 

ulighed til livs er tvivlsomt for ikke at sige usandsynligt. De danske såvel som 

udenlandske erfaringer peger på, at det i hvert fald endnu ikke er sket. 

 

En sammenligning med de lande, som har et politisk system og et partisystem, der 

nogenlunde svarer til det danske, viser, at partistøtten og de problemstillinger, der er 

knyttet til den, i alt væsentlighed er de samme, trods nationale variationer. Der er i alle 

sammenlignelige lande indført direkte offentlig støtte til partiorganisationerne og til 

partigrupperne i parlamentet, baseret på forskellige kombinationer af antal stemmer 

og mandater. Der er generelt ingen begrænsninger på, hvor store beløb partierne må 

modtage fra private donorer, det være sig enkeltpersoner eller sammenslutninger. 

Tendensen i lovgivningen har været at gennemtvinge større og større offentlighed og 

gennemsigtighed med hensyn til partiernes regnskaber og dermed også offentlighed 
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omkring, hvem der har bidraget til partiets finanser. Alt i alt er der sket en konvergens 

med hensyn til indholdet af reglerne for partistøtte i de vesteuropæiske lande41. 

 

Sverige var det første land i Norden til at sikre offentlighed om partiernes regnskaber. 

Danmark fulgte som sagt med i 1990, mens Norge først fik offentlighed 1999 og 

Finland i 2002. Mellem de nordiske lande er der vigtige forskelle i, hvilken betydning 

henholdsvis statsstøtte og støtte fra fagbevægelse har spillet i forbindelse med de 

nordiske Socialdemokratiers indtægter. I Norge er statsstøtten for Arbeiderpartiets 

vedkommende steget fra 0 % i 1960 til 63 % i 1975, 58 % i 1985; 67 % i 1995 og 63 

% i 1997. I Sverige er udviklingen gået i en anden retning42. Her udgjorde statsstøtten 

47 % i 1970, 54 % i 1980 og 41 % i 198543. Siden er den faldet til 39 % i 1990 og 28 

% i 1996. I absolutte tal er der ikke sket noget fald, men en betydelig stigning. Det 

relative fald skyldes især, at det svenske Socialdemokrati har fået betydelig indtægter 

ved lotterier. I 1996 kom 38 % af parties indtægter således fra lotterier, i alt næsten 55 

millioner kroner44. 

 

I Norge, Sverige og Danmark er støtten fra fagbevægelsen faldet i relativ betydning 

siden statsstøttens indførelse. I absolutte tal er partistøtten også faldet, men er dog 

stadig af en vis betydning. I Norge støttede LO Arbeiderpartiet med 6,6 millioner i 

1990, 4,1 millioner i 1995 og 3,6 millioner i 1997. Oveni dette kommer støtte til 

valgkampe, som i 1995 var på 3,7 millioner og i 1997 på 7,0 millioner45. Relativt set 

udgjorde LO’s støtte 22 % af de samlede indtægter i valgåret 1993, og 17 % i valgåret 

1997. I Sverige har LO’s støtte aldrig udgjort den væsentligste indtægtskilde. I 1950 

udgjorde den 27 % af indtægterne; og siden er den faldet til i 1996 at udgøre 4 %46. 

Til sammenligning udgjorde den – som vi senere skal se – 21 % for det danske 

Socialdemokrati i 1996, og 35 % i valgåret 2001. 

 

Senere vil det således fremgå, at de faglige organisationernes støtte til 

Socialdemokratiet altid har spillet en større rolle i Danmark end i Norge og Sverige. 

Det er også et særligt dansk træk, at partistøtten fra den danske fagbevægelse stadig 

udgør en væsentlig indtægtskilde. Selvom alle de nordiske Socialdemokratier i dag 

                                                 
41 Nassmacher, 2001:196. 
42 Allern og Heidar,  2001:8, 103-140.  
43 Wörlund og Hansson, 2001:8, 141-160.  
44 Wörlund og Hansson, 2001:155. 
45 Allern og Heidar, 2001:130. 
46 Wörlund og Hansson, 2001:155.  



 

 54  

modtager statsstøtte, så er det danske Socialdemokrati privilegeret derved, at det 

oveni statsstøtte modtager et relativt stort beløb fra fagbevægelsen. Det svenske 

Socialdemokratiska Partiet (SAP) modtager relativt mindst i statsstøtte og partistøtte, 

men især fordi det har betydelige indtægter fra lotteri. SAP modtager dog relativt 

mindst – og næsten ingen – støtte fra svenske LO. Alligevel er der op til LO’s 

kongres i juni i år rejst forslag om, at LO ophører med al støtte47. Det sker på 

grundlag af LO’s medlemsundersøgelse i 2002, der viste, at 22 % af 

hovedorganisationens medlemmer mente, at samspillet mellem LO og SAP skulle 

mindskes eller ophøre, mens 36 % ikke havde nogen mening om, hvorvidt det skulle 

øges eller mindskes.  

 

3.3 Udviklingen i relationen parti - interesseorganisation 
Det antages almindeligvis, at ledelsen af en organisation, det være et parti eller en 

faglig organisation, handler rationelt, og at de vælger de handlingsalternativer, der 

stærkest bidrager til at realisere organisationens mål. Ud over denne antagelse antages 

det, at organisationer i større eller mindre grad er bundet af deres historiske udvikling, 

og at de ikke frit kan vælge mellem handlingsalternativerne, men vil være begrænset af 

traditioner, følelsesmæssige bånd, nedarvede vaner og tænkemåder. I det mindste to 

forhold bør derfor afdækkes, når udviklingen i relationerne mellem parti og 

interesseorganisation skal forklares og vurderes. 

 

For det første drejer det sig om begrundelser for, at der overhovedet i første omgang 

er etableret relationer mellem et parti og en interesseorganisation. I denne rapport 

antages det, at indgåelse og opretholdelse af forbindelser vil afhænge af, hvorvidt 

begge parter – hver og især – mener, at deres relationer frembringer flere goder end 

omkostninger for dem selv. For det andet drejer det sig om, hvilke forandringer der 

allerede er indtruffet i de etablerede relationer. Jo længere der har været relationer 

mellem de to aktører, og jo mere omfattende og dybe de har været, jo større 

indflydelse vil historien, traditionen og følelserne have på ledelsernes beslutninger. 

Det må derfor - så præcist som det lader sig gøre – fastlægges, hvilke mål et politisk 

parti, henholdsvis en faglig organisation har, samt ske en nøje vurdering af historiens 

betydning. 

 

                                                 
47 Dagens Nyheter, 11.2.2004: 8. 



 

 55  

I partiforskningen opereres der med, at de politiske partier har fire mål. Det første er 

maksimering af antallet af stemmer afgivet på partiet ved valg (vote-seeking). Det 

andet er maksimering af partiets parlamentariske indflydelse med overtagelse af 

regeringsmagten som det ultimative mål (office-seeking). Det tredje er 

gennemførelsen af så meget som muligt af partiets program (policy-seeking). Og 

endelig er det fjerde mål, at opretholde partiets interne sammenhold og 

sammenhængskraft (internal cohesion). Der hersker fortsat uenighed mellem 

partiforskerne om, hvorvidt der blandt disse fire er et af målene, der altid vil være 

vigtigere end de andre. Den overvejende opfattelse er dog, at alle fire mål spiller en 

rolle, men at partierne løbende ændrer deres prioritering af målene. 

Stemmemaksimering kan på et tidspunkt være det vigtigste, mens opnåelsen af 

regeringsmagten på et andet kan være endnu vigtigere. Desuden er det vigtigt at 

understrege, at partierne sandsynligvis i virkelighedens verden konstant afvejer de fire 

mål i forhold til hinanden, idet prioriteringen af ét mål kan medføre, at et af de andre 

lider afgørende skade.  

 

I organisationsforskningen er der på samme vis en fælles forståelse af, hvilke mål en 

organisation plejer. Det første er at varetage en bestemt gruppes interesser, og at 

denne gruppe af personer kan afgrænses i forhold til andre grupper i samfundet. Det 

andet er at maksimere antallet af medlemmer fra den gruppe af personer, som de 

repræsenterer, ultimativt at opnå monopolstatus. Det tredje er at varetage gruppens 

specielle interesser uden nødvendigvis at inddrage hensynet til samfundets eller 

almenhedens interesser. Det fjerde mål er at maksimere tilførslen af ressourcer til 

organisationen, samt at økonomisere med anvendelsen af disse for på den måde at 

kunne gennemføre den mest effektfulde varetagelse af medlemmernes interesser.  

 

Relationen mellem et parti og en interesseorganisation skal vurderes på baggrund af 

disse målsætninger, og det antages at parti såvel som organisation konstant foretager 

en afvejning af gevinster og omkostninger ved at indgå i et samarbejde eller et 

samspil. Afvejningen påvirkes af, hvor længe og i hvilket omfang der har eksisteret en 

relation. Relationen skal altså også vurderes ud fra de historiske bånd.  
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3.3.1 De historiske bånd 

Ved dannelsen af den danske afdeling af Den internationale Arbejderforening i 1871 - 

som regnes for Socialdemokratiets stiftelse - var det formålet i én og samme 

organisation, dels at varetage arbejdernes politiske interesser, dels at varetage deres 

faglige interesser over for virksomhedsejerne, dels at opbygge arbejdernes egne 

produktionsforeninger, som kunne forsyne arbejderklassen med forskellige 

livsfornødenheder og gøre den selvforsynende.  

 

Dermed var det allerede fra den historiske start tænkt, at den socialdemokratiske 

Arbejderbevægelse skulle omfatte tre grene: Den politiske organisering af vælgerne, 

den faglige organisering af arbejderne og den kooperative organisering af forbrugerne. 

I de første omtumlede år var de tre grene indbygget i den samme organisation. 

Hurtigt opstod der dog diskussioner om, hvorvidt dette var hensigtsmæssigt. 

Problemet var bl.a., at medlemskab af en faglig sektion automatisk indebar, at man 

også var medlem af den socialistiske Internationale, og dette kunne dæmpe lysten for 

en faglig organisering hos dem, der ikke ville bekende sig til det videregående politiske 

mål - socialismens indførelse i Danmark. Og omvendt, at socialister, der ikke var 

fagorganiserede, kunne opleve, at de blev holdt ude. I 1878 blev det derfor vedtaget, 

at gennemføre en adskillelse af parti og fagbevægelse. Samarbejdet med 

fagbevægelsen fortsatte dog i praksis på trods af den formelle adskillelse. I løbet af 

1880’erne og 1890’erne ændredes partiets love, således at fagbevægelse og parti på et 

formelt grundlag blev repræsenteret i hinandens styrende organer. På tilsvarende 

måde ordnedes forholdet til den kooperative gren. Samtidig tilstræbte partiet at 

organisere borgerne indirekte via oprettelsen af en række sideorganisationer og 

tilknyttede institutioner. Derved lykkedes det i de efterfølgende årtier at opbygge et 

stærkt og omfattende netværk af organisationer, der dækkede praktisk talt alle sider af 

et menneskes tilværelse. 

 

Fagbevægelsen styrkede på flere måder partiets muligheder for at opfylde dets mål. 

Den gav penge til finansiering af partiets virksomhed, ikke mindst til valgkampe. 

Ligeså blev partipressen økonomisk støttet. Fagbevægelsen bidrog desuden med 

arbejdskraft, dels i form af ekspertbistand i forbindelse med forberedelse og 

implementering af lovgivning, dels i form af agitationsarbejdet under valgkampene, 

men også i den almindelige debat på arbejdspladserne og i offentligheden, når partiets 

politik skulle forklares eller forsvares. Endelig fungerede fagbevægelsen som 
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rekrutteringsgrundlag for partiets tillidsfolk på alle niveauer. Alt i alt styrkede 

fagbevægelsen partiets målopfyldelse ved at bidrage med penge, ekspertise, 

kandidater, medlemmer og vælgere.  

 

På den anden side gavnede relationen fagbevægelsens målopfyldelse ved, at de faglige 

organisationer opnåede politisk indflydelse, dels ved at påvirke partiets politik på 

områder af betydning for fagbevægelsen, men også ved at partiet bidrog til at 

fagbevægelsen blev anerkendt af statsmagten som samarbejdspartner i form af 

inddragelse i lovforberedelsen og -implementeringen og ved nedsættelse af offentlige 

kommissioner og oprettelse af offentlige udvalg (råd og nævn). Desuden arbejdede 

partiet generelt for at påvirke dets tilhængere til at tilslutte sig en fagforening og 

specifikt ved at kræve, at medlemmer af partiet skulle organisere sig. Partiet og 

fagbevægelsen udvekslede således politisk indflydelse, og i langt størstedelen af det 20. 

århundrede faldt afvejningen af gevinster og omkostninger for både fagbevægelsen og 

Socialdemokratiet i al almindelighed ud til begge parters tilfredshed. Men hen imod 

slutningen af århundredet blev det tydeligere, at sådan forholdt det sig ikke længere. 

Især efter 1970’erne blev det klart, at Socialdemokratiet som regeringsbærende parti 

måtte påtage sig et ansvar for helhedens eller samfundets interesse, som 

fagbevægelsen ikke nødvendigvis måtte, og at ansvaret mellem samfundets 

fællesinteresse som partiet påtog sig, og medlemmernes særinteresse, som de faglige 

organisationer havde påtaget sig, kunne føre til konflikter, som det f.eks. viste sig 

under Anker Jørgens mindretalsregeringer i sidste del af 70’erne og i begyndelsen af 

80’erne. I det følgende vil udviklingen i relationen mellem parti og de faglige 

organisationer blive vurderet på grundlag af det nedenstående analyseskema (tabel 3). 
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Tabel 3: Egenskaber ved fire idealtypiske relationer mellem partier og 
organisationer 

 Bevægelsen Segmentering Netværk Lobbyisme 

Formelle bånd Ja Nej Nej Nej 

Person-sammenfald Mange og 

vigtige 

Mange og vigtige Få (spredte, 

men i 

”mønstre”) 

Fraværende (evt. 

”tilfældige”) 

Organisationens 

betydning som 

rekrutteringsgrundlag for 

partiet 

Stor Stor Moderat Lille (evt. 

tilfældig) 

Økonomiske relationer Omfattende, 

automatisk 

Omfattende Varierende – 

støtte rettet 

mod flere 

partier 

Lille, og kan 

erstattes, evt. 

rettet mod alle 

Politikinddragelse på 

politikområder af relevans 

for den faglige 

organisation 

Formaliseret 

inddragelse. 

Der eksisterer 

kun bilaterale 

relationer 

Regelmæssig 

inddragelse. Der 

eksisterer kun 

bilaterale 

relationer 

Netværk 

konsulteres 

sædvanligvis. 

Beslægtede 

partier indgår 

evt.  netværket 

Flere interesse-

organisationer 

søger at påvirke 

flere partier 

Kilde: Christiansen (2002:33) med enkelte ændringer. 

 

Skemaet udtrykker graden af institutionalisering af relationerne mellem parti og 

organisation, hvor bevægelse repræsenterer den højeste grad og lobbyisme den 

laveste. 

 
”Bevægelsen” er karakteriseret ved, at parti og interesseorganisation er organisatorisk 

adskilte, men alligevel bundet sammen gennem bestemmelserne i deres respektive 

vedtægter. Endvidere er der en udbredt grad af personsammenfald i deres styrende 

organer. Organisationens medlemmer har stor betydning som rekrutteringsgrundlag 

for partiet, ligesom økonomiske tilskud fra organisationen udgør en væsentlig del af 

partiets indtægter. Endelig er Bevægelsen karakteriseret ved, at der foregår en 

formaliseret inddragelse af organisationen i forbindelse med de beslutninger partiet 

træffer af betydning for organisationens interesseområde. Kontakter til andre partier 

er enten ikke eksisterende eller i hvert fald holdt på et absolut minimum.  
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Ved ”segmentering” er graden af institutionalisering kun lidt mindre, idet der ikke 

eksisterer formelle vedtægtsbestemte bånd mellem parti og organisation, ligesom den 

formaliserede inddragelse i beslutningsprocessen er erstattet af en mere uformel, men 

dog regelmæssig inddragelse. Den økonomiske støtte er stadig omfattende, men ikke 

automatisk.  

 

”Netværket” er på sin side karakteriseret ved en yderligere svækkelse af 

institutionaliseringsgraden. Der er personlige kontakter og samarbejde mellem parti 

og organisation, men sjældent personsammenfald i de styrende organer. Partiet 

rekrutterer stadig personer fra organisationen, men nu en mindre del, og også andre 

partier henter tilhængere blandt organisationens medlemmer. Organisationen 

opbygger netværk, ikke blot til ét parti, men til flere, dog således at der eksisterer et 

vist mønster i den forstand, at netværk i højere grad knyttes til ideologisk og 

interessemæssigt beslægtede partier end til andre partier. Den økonomiske støtte gives 

ikke kun til et parti, men til de partier, der indgår i de netværk, som organisationen 

har fundet det nyttigt at skabe og dyrke. Påvirkningen af de politiske beslutninger sker 

ikke gennem et parti alene, men gennem de partier der indgår i de skabte netværk. 

 

Institutionaliseringen er fraværende ved ”lobbyisme”. Relationerne mellem parti og 

organisation går på kryds og tværs, de er ustabile og uden faste mønstre, intet parti 

nyder forrang frem for et andet, der er intet personsammenfald, og hvis der er det, er 

det tilfældigt. Organisationen er ikke rekrutteringsgrundlag eller reservoir for 

tilhængere til et bestemt parti, ligesom den heller ikke er fast økonomisk støtte til et 

bestemt parti, men giver den eventuelt til flere og da ofte usystematisk og formåls- og 

opgavebestemt. 

 

Udviklingen siden begyndelsen af 1960’erne skal nu beskrives på grundlag af det 

ovenstående skema.  

 

3.3.2 De formelle bånd  

I Socialdemokratiets love fra 1961 står der, at en almindelig grundregel for 

medlemskab af partiet er, at personer, der arbejder i et organiseret fag, må være 

medlem af deres fagforening. Denne grundregel er siden opretholdt. Gennem den 
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bestemmelse er det blevet tilstræbt, at uanset hvilken position et partimedlem måtte 

indtage i partiets samlede organisation, har vedkommende, så vidt det overhovedet 

har været muligt, været knyttet til fagbevægelsen i bred forstand. Kollektivt 

medlemskab af partiet via medlemskab af en fagforening har ikke forekommet i 

Danmark, som det har været tilfældet i Sverige indtil 1990 og i Norge indtil 1992. 

 

LO’s forretningsudvalg var fødte medlemmer med stemmeret på partiets kongres. 

Desuden var LO’s formand plus yderligere én repræsentant fra LO automatisk 

medlem af partiets 11-18 mand store forretningsudvalg, ligeledes med stemmeret. I 

partiets hovedbestyrelse (28-52 stemmeberettigede medlemmer), som 

forretningsudvalget var fødte medlemmer af, var LO sikret yderligere ét 

stemmeberettiget medlem, fra 1973 to. Reciprociteten var sikret gennem 

bestemmelsen i LO’s love om, at Socialdemokratiet havde ret til at vælge to 

stemmeberettigede medlemmer af LO’s forretningsudvalg, som i hele perioden 

bestod af 20-25 stemmeberettigede medlemmer. 

  

I november 1995 besluttede LO’s kongres at fjerne bestemmelsen i organisationens 

vedtægter om, at Socialdemokratiet var repræsenteret med to repræsentanter i 

forretningsudvalget. I stedet indførtes en bestemmelse om, at forretningsudvalget var 

ansvarligt for tilrettelæggelsen af LO’s samarbejde med Socialdemokratiet48. Denne 

beslutning blev fulgt op på Socialdemokratiets 125-års jubilæumskongres i 1996. Her 

vedtog partiet nye love, hvorefter LO’s forretningsudvalg ikke længere var 

repræsenteret i partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg, og kun havde møderet 

uden stemmeret på partiets kongres. De formelle bånd var således skåret over. Og 

bedømt alene på dette grundlag var bevægelsen gået i opløsning. 

 

3.3.3 Personsammenfald 

I det følgende skal det undersøges, hvilket personsammenfald der har været mellem 

fagbevægelsen og Socialdemokratiets partiorganer. Undersøgelsen er ført tilbage til 

1960. Der ses både på medlemspartiet og parlamentspartiet. Parlamentspartiet er 

operationaliseret som folketingsgruppen og dennes bestyrelse. For medlemspartiets 

vedkommende vil personsammensætningen i hovedbestyrelse og forretningsudvalg 

blive afdækket. 

                                                 
48 Due og Madsen, 1996: 530. 
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For fagbevægelsen er i første række inddraget LO’s forretningsudvalg. LO er den 

samlende organisation for de enkelte fagforbund og har historisk stået centralt som 

forbundenes samlede forbindelseskanal til partiet; det er således LO, der haft den 

formelle tilknytning til partiet på vegne af forbundene. Udover LO er fem fagforbund 

inddraget i undersøgelsen: Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), Dansk 

Metalarbejderforbund (METAL), Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund 

(HK), Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) og Kvindeligt Arbejderforbund i 

Danmark (KAD). Udpegningen af forbundene er sket ud fra, dels at de har været de 

største over hele perioden, dels at dimensionerne køn, offentlig/privat og 

faglært/ufaglært inddrages. For alle fagforbundene er personsammensætningen af 

hovedbestyrelserne undersøgt. I nogle tilfælde omfatter undersøgelsen også 

forbundenes forretningsudvalg, men det har ikke i alle tilfælde været muligt at 

afdække udvalgets sammensætning.  

 

Udviklingen i personsammenfaldet mellem LO og de fem udvalgte fagforbund på den 

ene side og Socialdemokratiet på den anden viser, at omfanget af 

personsammenfaldet antalsmæssigt har været begrænset og overvejende har været 

præget af stabilitet frem til opløsningen af de formelle bånd i 1996. Det gælder både 

for folketingsgruppen og dens bestyrelse, og for partiets forretningsudvalg og 

hovedbestyrelse. Efter bruddet ophører personsammenfaldet næsten fuldstændigt. 

Alligevel har der gennem hele perioden været et personsammenfald, og dets 

betydning for samarbejdets intensitet og kvalitet behøver ikke at være afhængig af 

personkredsens størrelse. Det kan tilføjes, at når forbundsformændene har været 

repræsenteret, har det altid været som en følge af de formelle bånd. Når disse bånd 

fjernes fra 1996, er forbundene ikke længere repræsenteret i et af Socialdemokratiets 

centrale organer. De forbund, der har været repræsenteret i partiets hovedbestyrelse, 

har især været SiD og Metal, men også med KAD og FOA har der været 

personsammenfald, hvorimod det kun var tilfældet for HK i 1992. Forbindelsen 

mellem partiet og HK har således været den svageste for de undersøgte forbund. Set 

på den baggrund kan det næppe være overraskende, at det netop var HK, der tog 

initiativ til at foreslå, at de formelle bånd blev fjernet, medens SiD var imod49.  

 

                                                 
49 Grelle, 1998: 211ff. 
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Det er endvidere interessant at konstatere, at fagbevægelsens repræsentation i 

Socialdemokratiet har været relativt større i partiorganisationens end i 

Folketingsgruppens ledende organer. Dette kan være et element til forklaringen af, at 

de historiske bånd mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen ikke længere blev 

fundet tidssvarende. I 1991 fremsatte LO således to gange et forslag om, at fire 

personer fra fagbevægelsen fik observatørstatus med taleret i den socialdemokratiske 

folketingsgruppe50. Begrundelsen for forslaget var, at ”(…) repræsentationen i partiets 

forretningsudvalg og hovedbestyrelse var af mindre interesse, da det var 

folketingsgruppen, der drøftede de politiske emner og traf de endelige beslutninger”51. 

Forslaget blev begge gange afvist af partiet, men det vidner om, at fagbevægelsen ikke 

længere mente sig tilstrækkeligt centralt placeret i partiets interne beslutningsproces, 

og at det vanskeliggjorde de faglige organisationers interessevaretagelse. 

 

3.3.4 Rekrutteringsgrundlag 

Udover det direkte personsammenfald mellem partier og organisationer i deres 

respektive ledende organer, er det også væsentligt at få afdækket de faglige 

organisationers betydning som rekrutteringsgrundlag for partiets 

folketingsmedlemmer. Betydningen heraf bygger på antagelsen om, at en baggrund i 

de faglige organisationer kan skabe forståelse for fagbevægelsens problemer og 

interesser, og kan have indflydelse på de pågældende personers vurderinger, når de 

skal træffe beslutninger i Folketinget.  

 

Tallene for, hvor mange medlemmer af Socialdemokratiets folketingsgruppe, der har 

en baggrund, med tillidspost eller som ansat i LO eller i et LO-forbund viser, at der 

var flest efter valget 1966, nemlig 27 og færrest i 1987, nemlig 13. Da 

Socialdemokratiets gruppe selvfølgelig har skiftet størrelse undervejs, er det 

procentandelene, der er interessante. De har gennem hele perioden ligget mellem 25 

% og 40 %, hvilket er temmelig konstant, når periodens dybtgående 

samfundsforandringer tages i betragtning. Ved de seneste valg, har andelen ligget 

stabilt omkring en tredjedel. For folketingsgruppens bestyrelse har niveauet været 

omtrent det samme som for folketingsgruppen. LO-fagbevægelsen har således været 

en stabil og betydningsfuld rekrutteringskanal for Socialdemokratiet.  

 

                                                 
50 Grelle, 1998:182. 
51 Grelle, 1998:182. 
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Udover at opgøre hvor mange der er rekrutteret fra de faglige organisationer til 

Socialdemokratiets partigruppe i Folketinget, er det også undersøgt, hvor mange der 

på lignende vis er rekrutteret fra den samlede socialdemokratiske bevægelses 

mangfoldighed af organisationer og institutioner – herunder de kooperative 

organisationer. Niveauet lå i slutningen af 1940’erne på omkring 70 %. Her holdt det 

sig frem til 1966, hvor et gradvist fald begyndte, som siden stabiliserede sig mellem 50 

% og 57 %. Selvom niveauet ikke er lige så højt som i de første 20 år efter 1945, er 

det dog fortsat højt og ligger tilsyneladende også stabilt højt. Procenttallene ligger en 

anelse højere for folketingsgruppens bestyrelse end for selve folketingsgruppen; i 

1971 endda 100 %! 

 

I hele efterkrigstiden har mindst halvdelen af den til enhver tid siddende 

socialdemokratiske folketingsgruppe således haft personlig baggrund enten i 

fagbevægelsen eller i en af Arbejderbevægelsens mange øvrige organisationer. Dette 

dokumenterer til fulde den betydning det tilknyttede organisationsnetværk har haft 

for partiet. Selvom der har fundet en mærkbar tilbagegang sted – i perioden 1947-57 

var gennemsnittet 70 %, i 1988-98 55 % – har Socialdemokratiet i hele perioden 

rekrutteret folketingsmedlemmer fra Arbejderbevægelsens faglige og kooperative 

grene. Bedømt alene på disse data er det således stadig berettiget at tale om den 

socialdemokratiske bevægelse. 

 

Noget anderledes ser det ud, hvis vi ser på antallet af arbejdere i Socialdemokratiets 

folketingsgruppe. Den højeste andel af arbejdere fandtes i 1945, hvor 54 % af 

folketingsgruppen havde en baggrund som arbejdere. Frem til og med valget i 1968 

skete et gradvist fald, men niveauet lå dog aldrig lavere end 36 %. I 1971, hvor 

Socialdemokratiet fik hele 28 nyvalgte medlemmer i Folketinget, af hvilke mange var 

unge akademikere, faldt andelen ned til 21 %. Siden er det faldet yderligere til et 

niveau omkring 10 % af folketingsgruppens medlemmer. Tallene for folketings-

gruppens bestyrelse afviger ikke væsentligt fra tallene for folketingsgruppen som 

helhed. Socialdemokratiet har således forandret sig fra at være et parti, der talmæssigt 

var domineret af folk med arbejderbaggrund til at være et parti, hvor arbejderne 

stadigvæk kan findes, men hvor deres andel nu kun udgør omkring en tiendedel af 

folketingsgruppen, hvilket skal ses i sammenligning med, at de faglærte og ufaglærte 

arbejderes samlede andel af arbejdsstyrken ikke har ændret sig væsentligt. Bedømt 

alene på dette forhold, er bevægelsen gået i opløsning. 
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3.3.5 Økonomiske relationer 

Ved vurderingen af udviklingen i de politiske partiers indtægtsniveau og de enkelte 

indkomstkilders relative betydning er det vigtigt at være opmærksom på, om der er 

tale om et valgår eller ej. Partiernes samlede indtægt og deres indtægtsprofiler er 

selvsagt påvirket af, om opgørelsesåret er et valgår eller ikke. Organiserede 

indsamlinger og frivillige bidrag fra medlemmer, sympatisører, organisationer, 

virksomheder m.v. er særlig betydningsfulde i forbindelse med valgkampe. 

 

Tabel 4: Socialdemokratiets indtægtsprofil 1960-2001. % 

År 1 2 3 4 5 6 7 

60* 32 10 1 57 0 0 0 

61 48 18 1 33 1 0 0 

62 59 16 1 23 0 0 0 

63 37 9 1 53 0 0 0 

64* 19 7 0 72 1 0 0 

66* 20 3 0 77 0 0 0 

68* 27 3 0 69 1 0 0 

71* 22 3 0 67 0 0 7 

72 37 8 0 35 0 0 19 

73* 29 3 0 50 0 0 18 

74 37 4 0 38 0 0 21 

75* 23 2 0 60 0 0 13 

76 38 4 1 37 0 0 20 

77* 31 4 1 46 0 0 19 

78 34 4 1 45 2 0 15 

79* 22 2 0 61 2 0 12 

80 40 4 0 26 5 0 23 

81* 26 3 0 56 0 0 15 
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82 24 3 0 60 0 0 13 

83 29 3 0 54 0 0 14 

84* 19 2 0 68 0 0 11 

85 18 1 0 61 0 0 19 

86 16 1 0 58 0 0 25 

87* 12 1 0 56 0 10 21 

88* 12 1 1 53 0 9 23 

89 15 2 1 42 0 11 29 

90* 15 2 1 42 0 11 29 

91 17 2 2 20 0 16 43 

92 15 2 1 25 0 15 41 

93 14 2 0 33 0 14 37 

94* 11 2 0 48 0 11 28 

95 14 3 0 29 0 14 40 

96 8 2 0 21 1 34 34 

97 8 1 0 28 2 31 31 

98* 7 1 1 35 1 28 28 

99 7 1 0 20 1 36 34 

00 7 1 1 21 1 36 34 

01* 5 1 1 35 1 29 28 

Note: 1. Kontingent; 2. Private bidrag; 3. Rente; 4. Tilskud fra internationale organisationer, kollektive 
private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde 
og foreninger; 5. Andet; 6. Statslig partistøtte; 7. Folketingsgruppen. * = valgår. 
Kilde: Partiets regnskaber diverse år. 
 

I perioden fra 1923 og frem til 1960 udgjorde fagbevægelsens tilskud til 

Socialdemokratiet cirka 25 % af partiets samlede indkomst52. Herefter indtrådte en 

kraftig vækst i tilskuddets andel. I valgårene 1960, 1971 og 1981 kom henholdsvis 57 

%, 67 % og 56 % fra de faglige organisationer. I 2001 var fordelingen 5 % via kontin-

gent, 1 % fra private bidrag, 35 % fra de faglige organisationer, 29 % fra statslig 

partistøtte og 28 % i statslig støtte til folketingsgruppen. Indtil 1994 var støtten fra de 

                                                 
52 Christiansen, 2002:72. 
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faglige organisationer, den relativt største i valgår. Siden har dette ændret sig. I både 

1998 og 2001 var statsstøtten således langt mere betydningsfuld for partiet end 

støtten fra de faglige organisationer. 

 

Ser vi på de år, hvor der ikke blev afholdt nogen form for offentlige valg eller 

folkeafstemninger, er fordelingen en noget anden. I 1961 udgjorde kontingentet 48 % 

af den samlede indkomst, private bidrag 18 %, medens tilskuddet fra fagbevægelsen 

”kun” udgjorde 33 %. I 1976 var fordelingen 38 % kontingent, 4 % private bidrag, 37 

% tilskud fra fagbevægelsen og 20 % til folketingsgruppen; i 2000 7 % kontingent, 1 

% private bidrag, 21 % fra fagbevægelsen, 36 % fra partistøtten og 34 % til folke-

tingsgruppen. Siden 1991 har statsstøtten været den relativt største; siden 1996 har 

støtten til partiet ligesom støtten til folketingsgruppen hver og især været større end 

den samlede støtte fra de faglige organisationer. 

  

Udviklingen har således været klar og entydig. Fra at være et parti, som i 1960 helt og 

fuldt var finansieret af medlemmerne og af den socialdemokratisk kontrollerede 

fagbevægelse, er betydningen af disse indtægtskilder ved periodens slutning reduceret 

til at udgøre mindre end halvdelen. Den direkte offentlige støtte til landsorgani-

sationen og til folketingsgruppen udgjorde resten og Socialdemokratiet kan således 

siges – sammen med de andre partier – at have udviklet sig til, i det væsentlige at være 

statsfinansierede. Gennem hele perioden har fagbevægelsens tilskud dog været af 

betydning for partiet, især i valgår, hvor tilskuddet kunne udgøre helt op til 77 % af 

indtægterne,  som det var tilfældet i 1966, men siden faldende til 35 % i 2001. 

Samtidig har kontingent fra medlemmer været en indtægtskilde sammen med private 

bidrag. Fra midten af 1990’erne slutter medlemmerne dog også med – relativt set – at 

være en betydningsfuld indtægtskilde. I de sidste 15 år har partiet således hurtigt 

bevæget sig fra at være finansieret via medlemskontingent og bidrag fra 

Arbejderbevægelsens fagpolitiske gren til i hovedsagen at være statsfinansieret. Med 

vedtagelsen i 1995 af fire-doblingen af den direkte offentlige støtte har den samlede 

direkte offentlige støtte indtaget pladsen som den absolut vigtigste indtægtskilde. 

Partiets afhængighed af fagbevægelsen er i økonomisk henseende blevet mindsket. 

Det vil derfor ikke i samme omfang som tidligere være nødvendigt for partiet at 

opretholde det organisatoriske samarbejde med fagbevægelsen. Samarbejdet mellem 

parti og fagbevægelse kan hvile på andet og mere end økonomisk behov. Trenden har 

således været, at partiets økonomiske selvstændighed i forhold til fagbevægelsen er 
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blevet øget, men dog ikke mere, end at partiet stadig vil være ilde stedt uden 

fagbevægelsens tilskud, især i valgår. Den indskrænkning af partiets organisation, som 

partiet måttet gennemføre efter valget 2001, dels som en konsekvens af tilbagegangen 

i antallet af stemmer ved valget og den deraf mindre direkte offentlige støtte, dels som 

en konsekvens af LO’s beslutning om at ophøre med at give økonomisk støtte, er 

blevet udlagt som en illustration på dette. De interne ændringer i partiets organisation 

kan dog også – og måske mere sandsynligt – udlægges som en professionalisering af 

organisationen efter valgkampen 2001. Under landssekretær Jens Christiansen er der 

således sket flere udskiftninger i organisationsstaben i retning af ansættelse af 

eksperter i vælgerforskning, medierådgivning, organisation, web-kommunikation, 

kampagneførelse m.v. I Socialdemokratiets Analyse- og Informationsafdeling på 

Christiansborg (AIA) er der desuden siden 2001 blevet ansat nye medierådgivere, med 

en tættere relation til partitoppen end forgængerne. Den interne oprustning er også en 

forklaring på at Socialdemokratiet i 2002 brugte flere penge på lønomkostninger 

(cirka 13 millioner kr.) end Venstre (cirka 7 millioner kr.). 

 

En fortsat nedgang i støtten fra fagbevægelsen til Socialdemokratiet eller et eventuelt 

totalt bortfald vil dog være problematisk for partiet, hvis det ikke følges op af et 

tilsvarende bortfald af den støtte, de konkurrerende partier modtager fra deres 

sympatisører, og selv da vil Socialdemokratiet, sammen med Det Konservative 

Folkeparti, blive hårdere ramt end Venstre, da de to partier relativt til Venstre 

modtager større direkte partistøtte fra private fonde og organisationer. Venstres 

indtægtsprofil har dog udviklet sig i nogenlunde samme takt og i samme retning som 

Socialdemokratiets. Også for Venstre var 1994 et skelsår i den forstand, at det her for 

første gang modtog flere statsmidler end støtte fra private virksomheder, fonde og 

organisationer. Forskelle mellem den statslige støtte og partistøtten var dog mindre 

end i tilfældet med Socialdemokratiet, da SD modtog 48 % af sine indtægter fra 

partistøtte og 39 % fra statsstøtte, mens tallene for Venstre var henholdsvis 37 % i 

partistøtte og 39 % i statsstøtte. I 2001 modtog SD til sammenligning 35 % i 

partistøtte og 57 % i statsstøtte, mens Venstre modtog 24 % i støtte fra 

virksomheder, organisationer m.v., og 62 % i statsstøtte. 
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Tabel 5: Venstres indtægtsprofil 1989-2001. % 

År 1 2 3 4 5 6 7 

89 23 7 9 20 0 12 30 

90* 19 5 8 33 0 9 25 

91 23 5 8 15 0 14 35 

92 19 2 8 29 0 12 30 

93 19 2 9 28 0 11 33 

94* 18 4 3 37 0 9 30 

95 19 2 3 17 0 14 46 

96 13 0 2 1 0 37 46 

97 12 1 3 7 0 34 43 

98* 11 3 3 14 0 31 38 

99 11 1 3 7 0 36 42 

00 10 1 4 14 0 34 38 

01* 8 1 4 24 1 29 33 

Note: 1. Kontingent; 2. Private bidrag; 3. Rente; 4. Tilskud fra internationale organisationer, kollektive 
private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde 
og foreninger; 5. Andet; 6. Statslig partistøtte; 7. Folketingsgruppen. * = valgår. 
Kilde: Partiets regnskaber diverse år. 
 

Også for Det Konservative Folkeparti gælder det, at partiet i dag hovedsageligt er 

statsstøttet (se tabel 6 på næste side). 
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Tabel 6: Det Konservative Folkepartis indtægtsprofil 1991-2001. % 

År 1 2 3 4 5 6 7 

91 7 2 1 25 8 15 42 

92 5 2 1 44 7 12 30 

93 6 2 1 39 5 12 35 

94* 5 2 0 50 5 9 29 

95 6 4 0 33 7 11 39 

96 5 0 0 4 6 36 48 

97 5 0 0 12 2 35 46 

98* 4 0 0 22 2 33 39 

99 6 0 0 16 1 31 45 

00 5 1 0 22 7 28 37 

01* 3 0 1 40 4 22 30 

Note: 1. Kontingent; 2. Private bidrag; 3. Rente; 4. Tilskud fra internationale organisationer, kollektive 
private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde 
og foreninger; 5. Andet; 6. Statslig partistøtte; 7. Folketingsgruppen. * = valgår. 
Kilde: Partiets regnskaber diverse år. 
 

Det Konservative Folkeparti er dog det parti, der i dag relativt modtager mest fra 

private fonde, organisationer og virksomheder, altså partistøtte. I valgåret 1994 

modtog partiet 50 % af sine indtægter i partistøtte og 38 % fra staten. I 2001 var de 

samme tal 40 % i partistøtte og 52 % i statsstøtte. Det gælder derfor for partiet som 

for andre – at statsstøtten er vokset relativt i forhold til partistøtten, men at 

partistøtten til de Konservative er betydelig større end den sammenlignelige støtte til 

Venstre og lidt større end partistøtten til Socialdemokratiet. I modsætning til 

Socialdemokratiet er partistøtten til både Venstre og Konservative dog ganske ustabil 

set på valgår alene. I 1994 udgjorde partistøtten til de Konservative således 50 %, 

mens den var 22 % i 1998 og 40 % i 2001. For Venstre var tallene 37 % i 1994, 14 % 

i 1998 og 24 % i 2001. For de Konservative og Socialdemokratiet spiller 

medlemmernes kontingenter en begrænset betydning, mens Venstre stadig modtager 

8 % af sine indtægter fra denne kilde. 

 

De tre partier har derfor gennemgået den samme udvikling – fra partistøtte til 

statsstøtte. Af samme grund er det blevet vigtigere for dem, at vinde stemmer ved 
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folketings-, amtsråds- og kommunalvalg, da den statslige støtte til 

partiorganisationerne er afhængig heraf.  Ser vi på de absolutte tal er der større forskel 

på de tre partier. 

 

Tabel 7: Socialdemokratiets indtægtsprofil 1960-2001. Årets priser. 

År 1 2 3 4 5 6 7 Total 

89 6.337.000 841.000 463.000 18.318.000 87.000 4.963.410 12.581.470 43.590.880 

90* 6.480.000 759.000 640.000 18.694.000 50.000 4.963.410 12.823.415 44.409.825 

91 6.270.000 822.000 656.000 7.555.000 1.000 6.055.605 16.317.237 37.676.842 

92 6.148.000 855.000 478.000 10.098.000 67.000 6.055.605 16.658.161 40.359.766 

93 6.156.000 945.000 96.000 14.317.000 61.000 6.055.605 16.120.110 43.750.715 

94* 5.954.000 1.145.000 163.000 26.675.000 41.000 6.055.605 15.371.378 55.404.983 

95 5.727.000 1.048.000 77.000 11.892.000 110.000 5.750.240 16.256.718 40.860.958 

96 5.627.000 1.047.000 209.000 14.101.000 503.000 22.425.936 22.437.219 66.350.155 

97 5.610.000 621.000 302.000 20.630.000 1.335.000 23.000.960 22.916.121 74.415.081 

98* 5.677.000 650.000 479.000 29.058.000 714.000 23.575.984 23.893.662 84.047.646 

99 5.382.000 828.000 328.000 14.830.000 585.000 25.696.020 24.695.298 72.344.318 

00 5.112.000 669.000 545.000 15.787.000 627.000 26.613.735 24.970.650 74.324.385 

01* 5.159.000 798.000 580.000 33.200.000 1.344.000 27.531.450 26.037.270 94.649.720 

Note: 1. Kontingent; 2. Private bidrag; 3. Rente; 4. Tilskud fra internationale organisationer, kollektive 
private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde 
og foreninger; 5. Andet; 6. Statslig partistøtte; 7. Folketingsgruppen. * = valgår. 
Kilde: Partiets regnskaber diverse år. 

 

Socialdemokratiet har aldrig haft så mange midler til rådighed i et valgår som i 2001 (i 

alt næsten 95 millioner kr.). Og siden 1990 er indtægterne på valgår steget med mere 

end 50 %. Det samme gælder ikke helt for Venstre, selvom stigningen også her 

nærmer sig de 50 % (se tabel 8 på næste side). 
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Tabel 8: Venstres indtægtsprofil 1989-2001. Årets priser. 

År 1 2 3 4 5 6 7 Total 

89 3.882.395 1.104.181 1.586.679 3.353.000 0 1.970.950 5.036.050 16.933.255 

90* 4.105.928 1.111.917 1.654.704 7.112.217 0 1.970.950 5.333.483 21.289.199 

91 4.197.942 837.810 1.548.401 2.831.434 0 2.558.215 6.426.942 18.400.744 

92 4.320.618 517.352 1.774.504 6.446.168 0 2.558.215 6.552.210 22.169.067 

93 4.389.471 401.492 2.014.894 6.510.265 0 2.558.215 7.667.980 23.542.317 

94* 5.187.052 1.023.215 795.762 10.761.012 0 2.558.215 8.604.395 28.929.651 

95 5.261.037 555.691 726.975 4.649.928 0 3.875.880 12.843.376 16.719.256 

96 5.372.407 84.000 911.494 246.110 0 15.115.932 18.848.046 33.963.978 

97 5.428.992 282.440 1.430.242 3.208.696 0 15.503.520 19.250.340 34.753.860 

98* 5.685.714 1.436.191 1.416.228 7.395.000 0 15.891.108 19.538.793 35.429.901 

99 5.361.567 483.010 1.360.064 3.193.501 6.165 17.175.774 19.706.742 36.882.516 

0 5.205.690 525.350 2.131.207 7.360.388 15.047 17.789.194 19.926.444 37.715.638 

1* 5.126.413 873.566 2.454.559 14.779.676 368.819 18.402.614 20.838.765 39.241.379 

Note: 1. Kontingent; 2. Private bidrag; 3. Rente; 4. Tilskud fra internationale organisationer, kollektive 
private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde 
og foreninger; 5. Andet; 6. Statslig partistøtte; 7. Folketingsgruppen. * = valgår. 
Kilde: Partiets regnskaber diverse år. 

 

Vi har ikke tal for Det Konservative Folkeparti fra 1990, men udviklingen siden 1991 

er gået i samme retning som for de to andre partier – en forøgelse i absolutte tal (se 

tabel 9 på næste side). 
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Tabel 9: Det Konservative Folkepartis indtægtsprofil 1991-2001. Årets priser. 

År 1 2 3 4 5 6 7 Total 

91 1.223.784 288.142 137.131 4.290.825 1.268.994 2.586.465 7.122.008 16.917.349 

92 1.130.184 363.862 181.649 9.550.203 1.564.021 2.586.465 6.552.210 21.928.594 

93 1.393.600 363.503 140.743 8.393.264 1.194.393 2.586.465 7.667.980 21.739.948 

94* 1.422.944 435.761 72.740 13.895.665 1.283.707 2.586.465 7.861.285 27.558.567 

95 1.381.800 888.841 3.737 7.560.300 1.516.735 2.499.225 8.747.952 22.598.590 

96 1.320.700 130.042 40.645 1.120.100 1.631.342 9.746.978 12.740.049 26.729.856 

97 1.296.100 20.156 35.661 3.448.200 637.314 9.996.900 13.011.975 28.446.306 

98* 1.269.950 16.086 39.794 6.917.565 549.648 10.246.822 12.185.643 31.225.508 

99 1.205.200 16.740 282 3.316.950 238.663 6.383.265 9.190.092 20.351.192 

0 1.089.200 337.218 98.634 5.159.239 1.644.683 6.611.239 8.883.558 23.823.771 

1* 1.091.700 0 166.806 12.503.731 1.395.962 6.839.213 9.516.273 31.513.685 

Note: 1. Kontingent; 2. Private bidrag; 3. Rente; 4. Tilskud fra internationale organisationer, kollektive 
private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde 
og foreninger; 5. Andet; 6. Statslig partistøtte; 7. Folketingsgruppen. * = valgår. 
Kilde: Partiets regnskaber diverse år. 

 

Ved en sammenligning er det dog karakteristisk, at Socialdemokratiet i valgåret 2001 

rådede over flere indtægter (95 millioner kr.) end Venstre og Konservative tilsammen 

(72 millioner kr.). Og at forskellen er mindre, men stadig er stor i ikke-valgåret 2000 – 

her havde SD 74 millioner kr., mens Venstre og Konservative tilsammen havde 62 

millioner kr. Tallene er dog ikke udtryk for, hvor mange økonomiske ressourcer 

partierne har til rådighed i forbindelse med gennemførsel af valgkampe. Mange 

ressourcer er allerede båndlagt til løn og andre faste udgifter, hvor, som det fremgår 

ovenfor, SD i hvert fald i 2002 har anvendt betydeligt flere midler end Venstre. Der 

kan således være forskelle på, hvor mange midler partierne har til rådighed på 

indtægtssiden, og hvor mange midler de vælger at afsætte til valgkamp. Det samme 

gælder for, hvor mange midler partierne afsætter til at efterspørge ekspertbistand i 

forbindelse med tilrettelæggelse af valgkampe, og hvor mange midler de afsætter til 

”klassiske udgifter” såsom annoncering, valgplakater, valgmøder m.v. De tre store 

partier SD, V og K er således i de senere år begyndt at afsætte relativt flere midler til 

strategisk planlægning, og til dette formål at købe ydelser fra reklamebureauer i 

forbindelse med tilrettelæggelse af branding og annoncering, samt kommunikations-
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konsulenter i forbindelse med gennemførsel af meningsmålinger, målgruppeanalyser 

og fokusgruppeinterviews og medietræning. Alle otte folketingspartier ansætter i dag 

reklamebureauer, ligesom de fleste (undtagen Radikale Venstre, Enhedslisten og 

måske også Dansk Folkeparti) tillige anvender fokusgruppeinterviews. Flere (Venstre 

og Socialdemokratiet) overvejer op til næste valg endvidere at tage et skridt yderligere 

og gennemføre telefonfokusgruppeinterviews efter specielle begivenheder under 

valgkampen – f.eks. partiformændenes optræden i tv-debatter. Fokusgruppeinterviews 

og de nyeste redskaber for meningsundersøgelser er meget dyre. At gennemføre 

vælgeranalyser kan således koste helt op til 200.000 kr. pr. dag. 

  

På den måde er de økonomiske omkostninger til ekspertbistand stigende. I det hele 

taget vægter partierne at udvikle mere professionelle organisationer, og at tilrettelægge 

valgkampagner ved at anvende flere professionelle redskaber og i den forbindelse, at 

købe mere omkostningstunge ydelser hos professionelle bureauer og konsulenter. For 

de faglige organisationer ligger der ikke nødvendigvis noget problem i denne 

udvikling. Tværtimod synes organisationerne at gennemgå den samme udvikling. 

Hvilket også kan ses i forbindelse med valgkampen, hvor f.eks. de faglige 

organisationer ved valget 2001 på eget initiativ indrykkede annoncer til støtte for den 

daværende Nyrup regering. Således var der i de sidste 20 dage op til selve 

valghandlingen 65 annoncer i danske dagblade til støtte for SD, mens kun fem var 

indrykket til støtte for de borgerlige regeringer. Af de 65 til støtte for Nyrup kom 30 

fra SID, 9 fra FOA, 6 fra BUPL, 2 fra Dansk Metal, 2 fra Lejrenes LO og 1 fra LO, 

15 kom fra andre 53.  Et eventuelt problem for de faglige organisationer ligger dog i 

det forhold, at den direkte økonomiske partistøtte spiller en væsentlig anden rolle for 

partierne (modtagerne) end for organisationerne (bidragsyderne). For modtagerne 

(partierne) har den direkte partistøtte i form af penge den klare fordel, at de efter 

partiets eget valg kan konverteres til andre former for ressourcer, såsom opbygning af 

valgfonde eller køb af arbejdskraft, ekspertise, marketing, medlemspleje, 

organisationsvedligeholdelse og professionelt tilrettelagte valgkampagner. Den direkte 

økonomiske støtte fra staten derimod kan ikke henlægges i valgfonde, men må bruges 

inden for tilskudsåret. Partierne er derfor afhængige af direkte partistøtte for at 

opbygge de valgkampe, som spiller en stadig vigtigere rolle i forbindelse med at 

”overtale” marginalvælgere og at påvirke disses stemmeafgivning inden for en relativt 

                                                 
53 Oplysninger hentet fra speciale indleveret ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet af Mikael 
Schrage og Lars Thisted, 2004.  
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kort valgkampperiode (se kapitel 2). For bidragsyderne (organisationerne) har dette 

forhold den klare ulempe, at de herved ikke har nogen garanti for, at deres støtte 

anvendes til gennemførelsen af de interesser eller de formål, som de selv anser for at 

være de vigtigste.  Partistøtten udgør en generel støtte, som partiet vælger at anvende 

til det eller de formål, som partiet finder mest relevant for at varetage dets egne 

interesser. Og fordi loven om støtte til partier ikke gør det muligt at henlægge 

statsstøtten i valgfonde, bliver den direkte partistøtte fra organisationer hovedsageligt 

til en støtte til valgkamp. Derfor må det selvfølgelig indgå i en rationel ledelses 

overvejelser, om støtten med fordel kan placeres mere effektivt, f.eks. ved at blive 

fordelt mellem flere partier, eller anvendt til valgkampagner, som organisationen selv 

tilrettelægger og gennemfører. 

  

Nu findes der ingen videnskabelige analyser, der konkret kan påvise den præcise 

sammenhæng mellem størrelsen af den sum et parti eller en kandidat har haft til 

rådighed i en valgkamp og udfaldet af selve valget. I dansk sammenhæng er der 

mange eksempler på, at partier har haft stor succes ved et valg, selvom de 

økonomiske midler, de har haft til rådighed, ikke har været af bare tilnærmelsesvis 

samme størrelse, som de partier, de konkurrerede med. Fremskridtspartiets og CD’s 

gennembrud i 1973 og Dansk Folkeparti må være tilstrækkelig dokumentation. Det 

samme må forskellen i ressourcer på indtægtssiden mellem SD og de to borgerlige 

partier Venstre og Konservative op til valget 2001. 

 

Når der alligevel ikke er grund til at betvivle, at økonomisk kapacitet har været, er, og 

vil vedblive med at være, en betydningsfuld faktor i politik, skyldes det i vid 

udstrækning, at der som sagt er sket en kraftig vækst i professionaliseringen og 

kommercialiseringen af den politiske kommunikation gennem de partiuafhængige og 

markedsorienterede medier. Det har igen betydet en stigning i omkostningsniveauet, 

ikke kun for partierne, men også for de faglige organisationer, idet de begge har en 

interesse i at påvirke indholdet af mediernes dagsorden, på grund af den indflydelse 

netop denne dagsorden almindeligvis antages at have på tilhængernes og 

medlemmernes meningsdannelse. Både parti og organisation har derfor et behov - 

som i princippet er umætteligt - for at råde over så store og frie økonomiske midler 

som muligt til formålsrettet indsats på vegne af deres egne medlemmer. Det er dog 

næppe størrelsen af det enkelte medlems støttebeløb, der isoleret set, har givet 

anledning til debatten i fagforbundene om en fortsættelse af støtten til 
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Socialdemokratiet. Ej heller synes debatten at have drejet sig om, hvorvidt 

Socialdemokratiet som parti har interesser, der falder sammen med eller er i modstrid 

med de faglige organisationernes og deres medlemmers interesser. I det hele taget 

synes det ikke at være overvejelser i denne retning, der har været dominerende i 

debatten om partistøtte ja-eller-nej, men snarere den ideologiske og partipolitiske 

favorisering og manifestation tilskuddet er udtryk for. Det er især de historiske og 

følelsesmæssige bånd mellem parti og organisationer, der har påvirket afvejningen af 

gevinster og omkostninger ved at opretholde de økonomiske relationer mellem parti 

og interesseorganisation i den hidtidige form. 

 

3.3.6 Politikinddragelse 

Den uformelle inddragelse af organisationerne i partiernes interne 

beslutningsprocesser og omvendt er mangelfuldt udforsket. Der findes ikke 

tilstrækkelig systematisk viden til at kunne sige noget sikkert om udviklingen, men 

dog nok spredte informationer til at skitsere et udviklingsforløb. 

 

At der kunne opstå uoverensstemmelser mellem partiet og fagbevægelsen, selv når 

Socialdemokratiet havde regeringsmagten, kan historien opvise mange eksempler på. 

Kanslergadeforliget i 1933, overenskomstindgrebet i 1956, og den i stærke vendinger 

offentlige undsigelse LO tilkendegav, da Socialdemokratiet i 1978 indgik et 

regeringssamarbejde med Venstre for blot at nævne et par af de mest kendte. Men 

ellers var det karakteristiske, at parti og fagbevægelse formåede - netop gennem det 

tætte og historisk funderede samarbejde - at kontrollere de konflikter, der opstod, når 

fagbevægelsens mere specifikke interessevaretagelse stødte sammen med det hensyn 

til samfundshelheden, partiet nødvendigvis måtte tage, når det havde 

regeringsansvaret. Parterne formåede at holde uoverensstemmelserne inden for 

‘familiens fire vægge’. Det viste sig klart vanskeligere at efterleve i de sidste år i 

1970’erne under Anker Jørgensens mindretalsregeringer, og den oppositionsperiode 

partiet blev bragt i fra 1982 til 1993.  

 

Netop i denne periode begyndte globaliseringen og europæiseringen at understrege 

behovet for omkostningspolitisk styring af samfundsøkonomien og udgiftspolitisk 

styring af det offentlige ressourceforbrug. Som regeringsbærende parti blev 

Socialdemokratiet gennem 1970’erne i stigende grad nødt til at påtage sig 
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samfundshelhedens interesse og at gøre det i opposition til flere stærke fagforbund og 

deres særinteresser. På den måde er der ingen tvivl om at, parti og fagbevægelse er 

blevet ”trukket fra hinanden” af kræfter som ingen af dem havde kontrol over, men 

som gradvist førte til stadig flere og stadig mere dybtgående konflikter. Schlüter-

regeringernes omkostnings- og udgiftspolitiske styring understregede dette helt op til 

slutningen af 1980’erne, hvor LO og fagbevægelsen – uden om Socialdemokratiets 

partigruppe – indgik Fælleserklæringen af 1987 med regeringen og dermed påtog sig 

at deltage i den samfundsøkonomiske omkostningsstyring. Samtidig sad de borgerlige 

partier med Schlüter som statsminister ubrudt med regeringsmagten næsten 10 år. En 

så lang periode uden regeringsansvar havde Socialdemokratiet ikke oplevet siden 1. 

Verdenskrig.  Og aflivningen af den socialdemokratiske parentesteori - at borgerligere 

regeringer kun er en parentes, fordi de ikke kan overleve et valg - satte dybtgående 

spor i hele Arbejderbevægelsen. Partiets taktisk prægede manøvre i det politiske spil 

på Christiansborg for at generobre regeringsmagten kom gentagne gange på tværs af 

fagbevægelsens behov for at varetage medlemmernes interesser og dermed de faglige 

organisationernes ønske om at opnå den nødvendige politiske indflydelse, uanset 

regeringens politiske sammensætning. Fagbevægelsens interesse i at have brugbare 

forbindelser til den til enhver tid siddende regering uanset partifarve viste sig og kom 

i konflikt med bindingerne til Socialdemokratiet. Fra slutningen af 80’erne kritiserede 

LO offentligt partiet for at lide af berøringsangst og forhandlede selv med regeringen 

i tre- og firepartsforhandlinger uden om partiets politiske ledelse på Christiansborg54. 

LO foreslog som tidligere nævnt, at fire personer fra fagbevægelsen fik 

observatørstatus med taleret i partiets folketingsgruppe. Det blev – som også tidligere 

nævnt – afvist af partiet, hvilket blot understregede LO-familiens indtryk af, at den 

ikke længere var en betydningsfuld del af partiets beslutningsproces. LO ønskede 

også, at det var politisk tungere og mere indflydelsesrige personer partiet udpegede til 

at sidde i LO’s forretningsudvalg end dem, partiet hidtil havde sendt55. 

Efterlønsindgrebet i 1998 var ikke afstemt med fagbevægelsen. Senest har LO taget 

kontakt til Dansk Folkeparti, Socialdemokratiets klare konkurrent på vælgermarkedet. 

 

Der kan således anføres en række indicier, der peger i retning af, at der er sket en 

reduktion i omfanget, betydningen og konsekvenserne af den gensidige inddragelse i 

hinandens interne beslutningsprocesser, og at fagbevægelsen i højere grad end 

                                                 
54 Bille, 1998: 81. 
55 Bille, 1998: 216. 
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tidligere anser det for nødvendigt at have kontakter til mere end blot et parti. Partiets 

prioritering af dets mål har i stigende omfang været i konflikt med de faglige 

organisationernes prioritering af deres mål. Globaliseringen har pålagt de 

regeringsduelige partier et samfundsansvar, som de faglige organisationer ikke 

nødvendigvis finder i deres interesse. 

 

3.4 Krav til HK 
Relationerne mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet har ændret karakter på 

væsentlige punkter. De formelle bånd blev brudt i 1995/96, og data tyder ikke på, at 

der til erstatning for disse er blevet etableret tilsvarende relationer, der hviler på 

uformelle bånd. Der eksisterer dog stadig mange kontakter mellem fagbevægelsen og 

partiet, ligesom partiet fortsat modtager betydelige økonomiske tilskud fra 

fagbevægelsen. Personsammenfaldene er dog næsten bortfaldet. Derimod har 

fagbevægelsen bevaret sin position som rekrutteringsgrundlag for partiets 

folketingskandidater. Samlet set har Socialdemokratiets relationer til fagbevægelsen 

bevæget sig fra – hvad vi har kaldt – ”bevægelsen” over ”segmenteringen” til det, der 

mere ligner et ”netværk”. Der er sket en betydelig selvstændiggørelse af de faglige 

organisationer fra partiet – og omvendt; uden at denne udvikling dog er gået hele 

vejen til ”lobbyisme”. Udviklingen fra bevægelse til netværk er sket samtidig med, at 

partierne – og især Socialdemokratiet – har mistet karakter af masseparti og er blevet 

et såkaldt catch-all parti. Ifølge partiteorien er et catch-all parti især karakteriseret ved 

to ting: (1) at det orienterer sig mod at vinde regeringsmagten ved at tilrettelægge 

valgkampe, hvor kampen om de stadig flere mobile vælgere står i centrum; og (2) at 

det udvider sit program til at omfatte fordelingspolitiske spørgsmål (de såkaldt 

materielle politikområder som løn, vækst og velfærd), men også de værdipolitiske 

spørgsmål (de såkaldte immaterielle politikområder som miljø, kriminalitet, ulande). 

Et catch-all parti er derfor i sagens natur meget opmærksom på skift i vælgernes 

holdninger, ligesom partierne indbyrdes kæmper om de flygtige vælgere. 

 

Socialdemokratiet ligner på den måde Venstre, der også har opmærksomheden rettet 

mod kampen om de mobile vælgere (som udgør næsten 50 % af samtlige 

stemmeafgivende) og også tilstræber at kombinere fordelingspolitiske med 

værdipolitiske standpunkter. Det er da også karakteristisk for begge, at de i stigende 

grad er begyndt at anvende professionelle redskaber og eksperter for at organisere 
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valgkampe og i det hele taget tilrettelægge deres politiske kampagner ved hjælp af 

strategisk planlægning. Af alle disse grunde er Socialdemokratiet blevet ”fanget ind i” 

en logik, som er anderledes end de faglige organisationers. Partiet er ligesom andre 

regeringsduelige partier nødsaget til at påtage sig et ansvar for samfundshelheden - 

herunder samfundsøkonomien, hvilket de faglige organisationer ikke er. Partiet er 

også nødsaget til at indtage standpunkter omkring værdipolitiske spørgsmål og afveje 

disse i forhold til fordelingspolitiske, hvilket de faglige organisationer heller ikke er. 

Partiet er videre tvunget til at have opmærksomheden rettet mod de flygtige vælgere 

frem for mod dets traditionelle kernevælgere, fordi de sidste bliver færre og færre og 

de første flere og flere. Og så fremdeles. Parti og fagbevægelse er blevet omfattet af to 

forskellige former for logik, og hvad der er rationelt for partiet er det ikke 

nødvendigvis for organisationen.  

 

Denne udvikling har på mange måder ændret HK’s betingelser for at afveje gevinster 

og omkostninger i forbindelse med partistøtte. Det samme gælder for 

Socialdemokratiet i forhold til at modtage partistøtte. Balancen i udvekslingen af 

politisk indflydelse for ressourcer er blevet ændret i retning af, at de faglige 

organisationer i højere grad er blevet – og i fremtiden også må være - bevidste om, at 

de ressourcer, der gives til partiet, kan bruges til andre formål end til partistøtte og 

mere målrettet til opnåelse af organisationens mål. Omvendt har bindingen til 

organisationerne besværliggjort partiets manøvrefrihed til opnåelsen af andre mål, end 

dem som netop fremmes i samarbejdet med organisationen.  

 

Vor analyse peger således på, at balancen mellem gevinst og omkostninger i 

udvekslingen af organisationsmedlemmer og partitilhængere har ændret sig. 

Relationen bliver ikke længere opfattet så legitim som tidligere af de faglige 

organisationers medlemmer, hvilket kan undergrave tilslutningen til både parti og 

organisation. Partitilhængerne i form af en utilfredshed med, at de snævrere 

egeninteresser hos organisationen fremmes på bekostning af andres interesser og af 

helhedssynet, og hos organisationsmedlemmerne i form af, at de ikke sympatiserer 

med, at organisationens interessevaretagelse bliver blandet sammen med hensynet til 

et bestemt politisk partis ideologiske synspunkter, synspunkter som de ikke deler. 

 

Denne udvikling er samtidig blevet styrket af det forhold, at den relative vægt mellem 

partistøtte fra organisationer og statsstøtte til partiorganisation og folketingsgruppe er 
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ændret. Socialdemokratiet er ligesom de andre partier gået fra i hovedsagen at være 

finansieret af medlemmernes kontingenter og partistøtte fra private organisationer 

m.v., til i hovedsagen at være finansieret af staten og dermed af skatteyderne. Dette 

har selvsagt betydet, at Socialdemokratiet har opnået en større selvstændighed i 

forhold til de faglige organisationer. Partiet kan med større autonomi følge egne 

formål og interesser. Samtidig har lovgivningen om støtte til partierne (forstået som 

støtte til organisation, folketingsgruppe og parlamentsmedlemmer) øget denne 

autonomi. Partistøtten kan henlægges til valgfonde og andet, mens statsstøtten skal 

anvendes inden for tilskudsåret. På den måde er partistøtten mere end noget andet 

blevet en valgstøtte, og partistøtten er derfor også blevet en støtte til kampen om 

regeringsmagten i al almindelighed, og om de flygtige vælgeres stemmer i særdeleshed. 

På den måde er organisationernes partistøtte selvfølgelig blevet ganske væsentlig for 

partierne, men for bidragsyderne er det blevet sværere at se, hvorledes en støtte til 

kampen om de flygtige – og i øvrigt kort tids påvirkelige - vælgere, der i hovedsagen 

lægger værdipolitiske holdninger til grund for deres stemmeafgivning, har interesse 

for organisationsmedlemmerne og deres – i hovedsagen – fordelingspolitiske 

interesser. 

 

3.5 Udfordringer for HK 
Analysen har været baseret på en antagelse om, at relationerne mellem partier og 

organisationer kan forklares ved at undersøge, hvorledes de afvejer gevinster og 

omkostninger i forhold til deres respektive målopfyldelse. Forandringer i relationerne 

må følgelig forklares ved ændringer i denne afvejning. På det grundlag kan en ændring 

i afvejningen forklares, enten ved at der er sket ændringer i organisationens 

omgivelser, eller ved at der er sket ændringer hos den selv. I analysen er det søgt 

påvist, at de strukturelle forandringer i organisationernes omgivelser har haft stor 

betydning for forandringerne i relationen til partierne. Sådanne strukturelle ændringer 

er det vanskeligt – for ikke at sige umuligt – at ændre på. I stedet for at fastholde 

relationerne på grundlag af vilkår, der ikke længere eksisterer, består udfordringen for 

partierne og organisationerne derfor i, at ændre på det, de selv har kontrol over – dvs. 

deres egne interne forhold. Og at gøre det på en sådan måde, at det fortsat giver 

muligheder for opfyldelse af organisationens egne målsætninger. På den baggrund står 

HK over for en række strategiske valg. Blandt disse kan der i uprioriteret rækkefølge 

peges på:  
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• Når halvdelen af arbejderne og en fjerdedel af funktionærerne stemmer på 

borgerlige partier, er det så rationelt for forbundet kun at støtte Socialdemokratiet? 

• Hvis støtten til Socialdemokratiet er begrundet i et fælles ideologiske syn på, 

hvorledes den generelle samfundsudvikling skal forme sig, betyder det så en støtte 

til de fordelingspolitiske dele af ideologien eller de værdipolitiske dele af 

ideologien? Vælgerne fordeler sig i følge valgforskningen efter begge dimensioner, 

og de kan derfor støtte den ene uden nødvendigvis at støtte den anden. Er det på 

den baggrund rationelt for fagforbundet at støtte ‘hele pakken’? 

• Det rejser spørgsmålet om hvad der udgør et fagforbunds kerneydelse. Omfatter 

det især fordelingspolitiske spørgsmål om løn, arbejdsbetingelser og velfærd 

og/eller værdipolitiske spørgsmål om miljø, ulande, lov og orden, multietnicitet 

mv.? 

• Er det rationelt for forbundet helt at stoppe med partistøtte og dermed undgå den 

interne uenighed blandt medlemmerne den medfører, set i forhold til den risiko 

der er for, at de påvirkningsmuligheder, der stadig findes via partiet, mindskes eller 

helt forsvinder?  

• Er det mere rationelt at give partistøtte til klart definerede og afgrænsede opgaver 

og projekter frem for generelt og uden direkte indflydelse på, hvad støtten konkret 

bruges til? 

• Er det mere rationelt at give partistøtte nationalt frem for regionalt/lokalt? 

• Er det mere rationelt at give partistøtte til bestemte kandidater frem for til parti? 

 

Valget synes derfor at stå mellem tradition og fornyelse. Men så let er det ikke. Her 

som i andre tilfælde er det et spørgsmål om, hvad HK har som sit primære formål 

eller sin vigtigste mission. Ingen er i tvivl om, at HK har til formål, at varetage sine 

medlemmers interesser. Ej heller at disse interesser især drejer sig om den disponible 

realløn og om arbejdsbetingelser. På den baggrund rejser spørgsmålet sig, hvorvidt 

medlemmers interesser varetages bedst ved at yde partistøtte eller slet ikke at gøre det; 

og eventuelt at gøre det til Socialdemokratiet og ikke til andre partier. I denne rapport 

tages der – som understreget i indledningen – udgangspunkt i det argument, at hvis 

partistøtte skal anvendes, skal det være fordi, det er et effektivt redskab til at fremme 

organisationens og medlemmernes interesser. Det anbefales derfor, at HK yder 

partistøtte, men at HK overvejer, hvorledes partistøtte kan udvikles til et redskab for 
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varetagelse af en flerhed af medlemmernes interesser. I den sammenhæng bør 

følgende muligheder indgå: 

 

• HK overvejer at ændre sin partistøtte til at indbefatte en flerhed af partier og ikke 

bare Socialdemokratiet. 

•  HK overvejer at yde valgstøtte til en flerhed af partier og ikke bare til 

Socialdemokratiet. 

•  HK overvejer at yde støtte til partigrupper på grundlag af aftaler om 

gennemførsel af bestemte politiske opgaver. 

•  HK overvejer at yde støtte til udvalgte kandidater til Folketing, Europa 

Parlamentet, kommunalbestyrelser og amtsråd. 

• HK overvejer at yde støtte til regionale og lokale partiafdelinger. 

•  HK overvejer hvordan at deltage i valgkampe med egne budskaber og efter egen 

valgkampsstrategi. 

 

Alt dette indebærer ikke noget brud med den lange tradition for at yde partistøtte. 

Det indebærer heller ikke, at der brydes med traditionen for at yde støtte til 

Socialdemokratiet. Det fører derimod til, at HK påtager sig at handle rationelt, dvs. at 

organisationen til enhver tid vælger det handlingsalternativ, der på et givet tidspunkt 

findes, og som med størst sandsynlighed bidrager til, at realisere organisationens 

besluttede mål. At handle rationelt indebærer derfor at træffe beslutning fra sag til sag 

og fra valgkamp til valgkamp om, hvilken støtte og støtteform, der med størst 

sandsynlighed varetager flertallet af medlemmernes interesser. Det indebærer også, at 

HK sætter medlemmers interesser over traditionen, og placerer støtten der, og på den 

måde, hvor den med størst sandsynlighed giver det mest formålsrettede resultat. Den 

indebærer endelig, at HK’s medlemmer og dens politiske ledelse bør træffe afgørelse 

om, hvordan beslutninger om partistøttens omfang og dens fordeling skal foretages.  

 

Samtidig bør HK dog også overveje, hvordan indirekte støtte kan anvendes. Ved 

indirekte støtte menes den støtte, der gives partier og personer uden at det indebærer 

pekuniær – pengemæssig - støtte. Fra det offentlige kan det være i form af gratis 

adgang til præsentation af valgprogrammer i public service radio og tv-kanalerne, 

offentlige tilskud til de partirelaterede oplysningsforbund, reduceret betaling for leje 

af lokaler i offentlige bygninger, portostøtte mv. Fra de private kan det være i form af 
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favorable priser på køb af parti-, valg- og annoncemateriale, eller i form af at kunne 

trække på venligtsindede sammenslutningers organisatoriske kapacitet i det daglige 

arbejde såvel som og måske især i spidsbelastende situationer under valgkampe. 

Mulighederne for indirekte støtte er mangfoldige og umulige at opgøre. I den 

sammenhæng bør det overvejes, at: 

 

• HK udarbejder en plan for anvendelse af indirekte støtte og hvilke former for 

støtte der skal ydes indirekte. 

•  HK skelner mellem indirekte støtte til partiorganisationer, partigrupper og 

kandidater. 

•  HK skelner mellem indirekte støtte til valgkamp og indirekte støtte til udvalgte 

politiske formål. 

 

Uanset svarerne på disse spørgsmål vil forandringsprocessen i den samlede bevægelse 

være præget af træghed. De beslutninger, der træffes, vil desuden give anledning til 

konflikt, netop fordi der har været så dybe, omfattende og langvarig relationerne 

mellem parti og interesseorganisation, som det har været tilfældet med 

Socialdemokratiet og de forskellige fagforbund.  
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4 NATIONAL INDFLYDELSE 

af Ove K. Pedersen 

 

4.1 Indledning 
Samarbejdet mellem parti og fagbevægelse inden for Arbejderbevægelsen har 

traditionelt betydet, at de faglige organisationer kunne gøre deres politiske indflydelse 

gældende gennem partiet – både i egenskab af partiorganisation, folketingsgruppe og 

de enkelte parlaments- og regeringsmedlemmer. På den baggrund har partistøtten fra 

organisationerne været en form for honorering af partiet for at fungere som kanal til 

indflydelse på de politiske beslutningsprocesser. I det omfang samarbejdet opløses 

bliver organisationerne nødsaget til at udnytte andre og alternative 

indflydelseskanaler. Sådanne kanaler har længe været under opbygning.  

 

I det følgende skelnes der mellem to sæt af kanaler – de formelle og de uformelle. 

Hele efterkrigstiden har været karakteriseret af opbygning af især formelle 

indflydelseskanaler for interesseorganisationer bredt set, men især 

arbejdsmarkedsorganisationerne (LO og DA og deres medlemsorganisationer og 

virksomheder) har siden 1950’erne været repræsenteret i formelle udvalg inden for 

rammerne af de enkelte sektorministerier. Etablering af formelle udvalg skabte et 

korporativt politisk system, dvs. et system karakteriseret ved, at private organisationer 

med tilnærmelsesvis monopol på at repræsentere bestemte grupper i samfundet (f.eks. 

LO og DA) blev delegeret offentlig myndighed gennem deres inddragelse i offentlige 

udvalg (råd og nævn), hvori de sammen med embedsmænd og partirepræsentanter, fik 

mulighed for, at rådgive og vejlede ministeren, og i mange tilfælde endda for at træffe 

beslutninger, foretage planlægning og fordele offentlige ressourcer på vegne af 

ministeren. 

 

Blandt de formelle kanaler indgår også repræsentation i offentlige kommissioner. 

Kommissioner er i modsætning til udvalg ikke permanente. De er nedsat for at 

analysere et bestemt problemfelt og gennem forhandling at komme frem til et 

resultat, som eventuelt kan udtrykkes gennem forslag til en konkret lovgivning eller 
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ændring i den eksisterende lovgivning. Også kommissioner har været korporativt 

sammensatte, dvs. med repræsentanter fra organisationer, partier og forvaltningen. 

 

Andre formelle kanaler kan være høring og adgang til indsigt eller information. 

Høringsprocedurer er blevet udviklet siden 1950’erne, og i dag gælder der en generel 

norm om, at alle berørte interesser bør høres forud for at ministeren træffer en 

beslutning, herunder fremsender et lovforslag til behandling i Folketinget. Normen 

udgør ikke nogen retlig forpligtigelse, men er alment anerkendt som en politisk 

forpligtigelse pålagt enhver minister, selvom vedkommende og hendes embedsmænd 

har et betydeligt råderum, når det skal besluttes, hvem der skal høres, og hvornår og 

hvordan det skal ske. 

 

De uformelle kanaler er der mange – og stadig flere af. De præsenteres nedenfor. 

Men generelt er udviklingen siden 1980’erne gået i retning af, at det korporative 

aspekt ved det politiske system har mistet betydning, mens de uformelle kanaler 

omvendt har vundet betydning. I den forbindelse er der sket en vigtig udvikling væk 

fra korporative relationer i retning af relationer baseret på lobbyisme. Denne 

udvikling er sket samtidig med, at samarbejdet mellem parti og fagbevægelse inden 

for Arbejderbevægelsen gradvist er gået i opløsning. Og at fagforbundene inden for 

LO selvstændigt er begyndt at deltage i den politiske interessevaretagelse, ligesom 

erhvervsvirksomhederne inden for DA er det – og dermed har brudt de to 

hovedorganisationers monopol på politisk interessevaretagelse. Samtidigheden viser 

noget om, hvilke udfordringer de faglige organisationer i dag står overfor – samtidig 

med at den tætte forbindelse til Socialdemokratiet svækkes, er de formelle kanaler til 

politisk indflydelse også – delvist – blevet lukket, og hovedorganisationernes 

monopol er blevet afløst af konkurrence mellem de faglige organisationer. Den 

traditionelle måde at varetage politiske interesser på fungerer derfor ikke mere. En ny 

udvikling er sat i gang, som fører i retning af, at de faglige forbund omdannes til 

politiske organisationer. Det dobbelte forløb – inden for Arbejderbevægelsen og væk 

fra det korporative samspil – er et resultat af de samme årsager. Det er den øgede 

internationale konkurrence mellem de nationale økonomier, der har gjort 

omkostningspolitik og udgiftspolitik til afgørende redskaber til sikring af 

erhvervslivets internationale konkurrenceevne. Og det er omkostnings- og 

udgiftspolitikken, der har gjort det muligt for Socialdemokratiet (ligesom de andre 

regeringsbærende partier) at overtage styringen af lønudviklingen, og til at begrænse 
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organisationernes indflydelsesmuligheder gennem de formelle kanaler. Samlet er der 

tale om et brud på en lang historisk tradition, med konsekvenser for samarbejdet 

inden for Arbejderbevægelsen og for organisationernes måder at deltage i de politiske 

beslutningsprocesser på. 

 

I det følgende gennemgås de sidste 20 års udvikling. Gennemgangen bliver kortfattet. 

Til grund for gennemgangen lægges nedenstående skematiske sondring mellem de 

formelle og uformelle indflydelseskanaler (tabel 10). 

 

Tabel 10: Overblik over HK’s formelle og uformelle indflydelseskanaler på 
nationalt plan 

                                                                    Type indflydelseskanal 

Tidspunkt Formel Uformel 

Dagsordensfastsættelse 1. Deltagelse i offentlige 

udvalg                       

2. Deltagelse i høringer  

3. Udnyttelse af offentlighed 

4. Deltagelse i Marienborg-

møder o.l. 

 

8. Påvirke dagsordensfastsættelse i 

Folketing og regering gennem 

A. Vidensdannelse 

B. Meningsdannelse 

 

Beslutnings- 

Proces 

5. Deltagelse i offentlige 

udvalg  

6. Deltagelse i høringer 

9. Påvirke konkrete beslutningsforløb i 

Folketing og regering, gennem                                        

A. Kampagne-lobbyisme 

B. Finanslovs-lobbyisme 

C. Enkeltsagslobbyisme 

D. Forberedelses-lobbyisme 

D. Personnetværk 

Håndhævelse 7. Anlæggelse af sag for 

ankenævn og domstole og 

domstolslignende nævn 
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Alle de formelle indflydelseskanaler henviser til deltagelse i bestemte typer udvalg, 

høringer, beslutninger etc., som de faglige organisationer har en kompetence til at 

være med i, mens de uformelle indflydelseskanaler henviser til, hvad det er for måder, 

hvorpå forskellige typer af aktører kan søges påvirket. Her gælder det, at HK nogle 

gange kan gå direkte til den konkrete beslutningstager, men HK kan også vælge at gå 

igennem andre organisationer eller at anvende ekstern lobbyisme ved at rejse sager i 

medierne eller skabe problemopfattelser blandt politikere, embedsmænd eller 

befolkningen i almindelighed. Desuden gælder det her, som ved enhver anden politisk 

proces, at der er tre typer af strategier HK kan anvende. For det første kan der være 

tale om negative strategier, hvor en organisation modsætter sig et givent forslag, f.eks. 

ved at levere et modforslag. For det andet kan HK anvende reaktive strategier, hvor der 

reageres på de sager, der aktuelt er til debat og, hvor monitorering er vigtig. Endelig 

kan HK anvende proaktive strategier, hvor der arbejdes på at sætte nye ting på 

dagsordenen og på konstruktivt at bidrage til eksisterende forslag. Generelt skal 

indflydelseskanaler og strategier ses som uafhængige størrelser i den forstand, at den 

enkelte aktør kan overveje forskellige typer af strategier uanset, om der anvendes 

formelle eller uformelle indflydelseskanaler.  

 

I dette kapitel er der lagt vægt på at redegøre for de nye former for indflydelses-

kanaler, og på, hvordan de formelle og de uformelle kanaler kan anvendes i samspil. 

Pointen med gennemgangen er at vise, hvilke forskellige muligheder, der er for at 

påvirke; for dernæst at vurdere, hvor godt disse allerede er udnyttet af HK, og hvor 

relevante de overhovedet er i forhold til at få indflydelse på de nationale politiske 

processer. Selvom analysen på den måde understreger styrker og svagheder ved 

anvendelsen af de forskellige typer kanaler, er det vigtigt at påpege, at rapporten ikke 

lægger op til, at nogle af indflydelseskanalerne skal vælges fra – snarere tværtimod, at 

alle kanaler bør kombineres alt efter sag og situation. 

 

4.2 Den vigtigste konklusion 
Det vil blive konkluderet, at de traditionelle kanaler til indflydelse på de politiske 

beslutningsprocesser enten er blevet lukket, eller har mistet deres centrale betydning. 

Det gælder både kanalen via Socialdemokratiet, og kanalen via LO, men også kanalen 

via de offentlige udvalg, herunder høringsprocedurer mv. Af samme grund udvikler 

de faglige forbund sig til politiske organisationer. De er blevet mere aktive i deres 
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kontakter med embedsmænd og politikere; de tager i stigende grad selv initiativ til 

politiske kontakter; går i stadig større omgang ”uden om” LO for at varetage deres 

egne medlemmers interesser; de anvender stadig flere uformelle indflydelseskanaler; 

og medierne er blevet en central vej til politisk påvirkning. Konklusionen vil 

understrege nødvendigheden af, at HK har kontakter til flere partier, herunder til de 

borgerlige partier. Den vil også understrege nødvendigheden af, at HK har kontakter 

til andre organisationer, herunder til LO, men også til arbejdsgiverorganisationer. 

Samtidig fremhæves det, at en kombination af formelle og uformelle kontakter i de 

fleste tilfælde er nødvendig, og også er den mest effektive måde at varetage interesser 

på.  

 

4.3 Historisk udvikling 
Ændringerne i det korporative samspil startede under Schlüter-regeringerne i 

1980’erne, og fortsatte under Nyrup-regeringerne i 1990’erne. Ændringerne skete 

både på det formelle og det uformelle plan. Antallet af formelle og permanente 

udvalg, (råd og nævn, herunder domstolslignende nævn som skatteretterne) ændredes 

ikke nævneværdigt. Det gjorde derimod – og som allerede omtalt tidligere – antallet af 

kommissioner. 

 

Figur 1: Udviklingen i permanente offentlige udvalg og ikke-permanente 
kommissioner 1980-2000. Antal. 
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FOFI-database, 2000. 
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Antallet af permanente udvalg var i hele perioden nogenlunde stabilt – samlet 

omkring 440. Derimod faldt antallet af kommissioner ganske drastisk – især fra 

midten af 1980’erne, selvom faldet allerede var indledt sidst i 1970’erne. Som tidligere 

beskrevet reduceredes antallet af kommissioner fra gennemsnitligt 300 pr. år i 

perioden 1958-1985, til under en tredjedel pr. år efterfølgende. Samtidig ændrede 

kommissionerne karakter – fra at være sammensat af repræsentanter for 

organisationer, partier og embedsmænd, til i stigende grad at være sammensat af 

embedsmænd og eksperter. Noget anderledes ændrede de permanente offentlige 

udvalg sig. Selvom antallet af permanente udvalg i hele perioden var nogenlunde 

stabilt, gik interesseorganisationernes repræsentation dog op og ned – og gjorde det 

alt efter regeringens partisammensætning. Således faldt repræsentationen af 

interesseorganisationer i 1980’erne (under Schlüter), men steg igen i 1990’erne (under 

Nyrup).  

 

Figur 2: Sammensætning af offentlige udvalg 1980 – 2000. Antal 
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FOFI-database, 2000. 

 

Generelt stod arbejdsorganisationerne for den største fremgang i repræsentation. 

Således havde disse i 1981 repræsentation i 68 % af de permanente udvalg; i 2000 

havde de det i 91 %. Også funktionærorganisationer øgede i samme periode deres 

repræsentation – fra 54 % til 76 % 56. Samtidig har der aldrig været så mange 

organisationer, der er blevet hørt som fra slutningen af 90’erne og fremefter. Hvilket 

både hænger sammen med, at stadig flere organisationer inddrages, og at de 

traditionelle organisationer (f.eks. fagforbundene) høres i flere tilfælde end tidligere 

(fordi de høres separat i.f.t. til LO), men også at nye typer af organisationer 
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(miljøorganisationer f.eks.) melder sig med interesse for og lyst til at få indflydelse. 

Samtidig bliver den enkelte erhvervsvirksomhed en stadig vigtigere part for 

forvaltningen. Siden 1980’erne er der gradvist opstået en konkurrence mellem 

erhvervsorganisationer og virksomheder om deltagelse i og kontakt til de politiske og 

administrative institutioner. En spørgeskemaundersøgelse fra 2001 viste, at 18 % af 

500 udvalgte danske virksomheder havde kontakt til politikere mindst hver måned og 

at 36 % havde det til embedsmænd. Særligt de store virksomheder havde intensive 

kontakter, og de havde det især til embedsmænd57. Organisationerne – og frem for alt 

erhvervsorganisationerne – er således godt på vej til at miste deres monopol på 

politiske og administrative forbindelser.  

 

De største ændringer skete dog på det uformelle plan – i tilrettelæggelsen af den 

administrative beslutningsproces. Allerede i 1980’erne begyndte enkelte ministre og 

ministerier at minimere udvalgenes rolle i forbindelse med at rådgive ministeren og at 

træffe beslutninger på ministerens vegne. Ministre traf beslutninger uden at lade sig 

rådgive, begrænsede udvalgenes indsigt i beslutningsgrundlag, udsendte 

høringsanmodning meget sent, eller undlod at lade høringssvarene få indflydelse på 

deres beslutning. Samtidig besluttede enkelte ministerier at ændre på 

organisationernes inddragelse ved ikke at inddrage disse i lovforberedelse og ej heller i 

konkrete sagsafgørelser. Erhvervsministeriet i 1990’erne er et eksempel. Sammen med 

de udgiftspolitiske stramninger og økonomistyringens mål og resultatkrav, bidrog 

udviklingen til, at organisationerne blev begrænset i deres indflydelse, og at 

konkurrencen om at komme i kontakt med statsforvaltningens embedsmænd blev 

skærpet – og endda betydeligt. Ikke alene steg antallet og typer af organisationer, der 

søgte kontakt til centralforvaltningen, men hvor embedsmændene i 1976 tog initiativ 

til at kontakte organisationerne i 51 % af tilfældene, og organisationerne gjorde det i 

67 % af tilfældene, var forskellen blevet større i 2000. Her tog embedsmændene 

kontakt i 48 % af tilfældene og organisationerne i 80 %58. Alligevel er især 

arbejderorganisationerne kommet i stadig mere intensiv kontakt med 

centraladministrationen (41 % hver måned i 1976; 89 % i 2000); det samme er 

funktionærorganisationerne (39 % i 1976; 67 % i 2000)59.  

 

                                                                                                                                                     
56 Christiansen & Nørgaard, 2003b:102. 
57 Christiansen & Nørgaard, 2003a:36. 
58 Christiansen & Nørgaard, 2003b:113. 
59 Christiansen & Nørgaard, 2003b:109. 
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Det samme gælder organisationernes kontakter til Folketinget. Også her er der sket en 

intensivering af kontakterne. Mens de formelle kanaler til administrationen er sandet 

til, har organisationerne fundet vej til Folketinget. Aldrig har arbejder- og 

funktionærorganisationerne haft så intensive kontakter til Folketingets udvalg, 

partigrupperne i Folketinget og de enkelte parlamentsmedlemmer som nu. Lobbyisme 

er blevet en vigtig kanal for indflydelse. I 1976 havde 19 % af 

arbejderorganisationerne månedlige kontakter; i 2000 var disse mere end tredoblet til 

69 %. For funktionærorganisationerne gik udviklingen fra 8 % i 76 til 26 % i 200060. 

De to typer af organisationer tillægger desuden Folketinget en stadig stigende 

betydning, ligesom organisationerne i øget omfang selv tager initiativ til kontakterne61. 

Samtidig er arbejderorganisationer inden for LO begyndt at være i kontakt med andre 

partier udover Socialdemokratiet. Faktisk er kontakter til Socialdemokratiet relativt 

faldende mellem 1980 og 2000, mes de er stigende til venstrefløjs partier, og for første 

gang skabes der ganske intensive kontakter til både Venstre og de Konservative62. 

  

Der er således sket en ganske paradoksal udvikling: 

 

På den ene side er den politiske styring af de enkelte politikområder blevet skærpet, 

og handlerummet i de formelle kanaler er blevet indsnævret. Organisationerne har 

mistet indflydelseskanaler. På den anden side er organisationerne af samme grund 

blevet nødsaget til selv at tage initiativ til kontakt, og især arbejderorganisationerne er 

på den baggrund ganske flittige. Både embedsmændene og politikerne kontaktes i 

stigende grad. Samlet har der vel aldrig været en så livlig (intensiv) kontakt mellem de 

faglige organisationer og forvaltningens embedsmænd og Folketingets politikere som 

netop nu. Udviklingen er derfor gået i den retning: 

 
- At Folketing og regering har sat organisationernes korporative deltagelse under 

kontrol og styring. Omkostningspolitikken har gjort det muligt at styre den disponible 

realløn. På samme vis har den udgiftspolitiske styring gjort det muligt at styre 

organisationernes indflydelse på det offentliges udgiftsforbrug. Kommissionsvæsenet 

er blevet nedlagt; organisationernes indflydelse på lovforberedelsen gennem 

kommissioner er nærmest blevet lukket. Råd og nævn er blevet stækket af regeringens 

ønske om at føre politik ”uden om organisationerne”. Samtidig er konkurrencen om 

                                                 
60  Christiansen & Nørgaard, 2003b:179. 
61  Christiansen & Nørgaard, 2003b:181-2. 
62  Christiansen & Nørgaard, 2003b:194. 
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kontakt til politikerne og til forvaltningen skærpet og blevet mere pluralistisk. Nye 

organisationer er gået i konkurrence med arbejder- og funktionærorganisationerne. 

Fagforbundene opbygger deres egne netværk af kontakter ”uden om” LO. 

Organisationerne kontakter flere partier ud over Socialdemokratiet. Og Venstre og 

Konservative er blevet vigtige kanaler også for arbejder- og funktionærorganisationer. 

Af disse og flere grunde er organisationerne selv begyndt at tage initiativ til kontakt – 

især arbejderorganisationerne er flittige.  

 

4.4 Anvendelse af formelle indflydelseskanaler 
Der er ingen tvivl om, at de formelle indflydelseskanaler har mistet betydning. Men 

også at de stadig er vigtige for HK. HK synes at være velrepræsenteret i permanente 

offentlige udvalg. Især er der repræsentation inden for Beskæftigelsesministeriet (f.eks. 

i Beskæftigelsesrådet) og Undervisningsministeriet (f.eks. i Rådet for Erhvervsrettet 

Voksen Uddannelse). Desuden er HK velrepræsenteret regionalt i Arbejdsmarkedsråd 

og lokalt i bestyrelser for erhvervs- og handelsskoler. HK synes også at være godt 

repræsenteret inden for LO (f.eks. i forbindelse med arbejdsmiljø) og i 

forhandlingsorganisationerne (f.eks. gennem formandskab i de Statsansattes Kartel 

(StK) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)). HK har i høj grad 

opmærksomheden rettet mod, at opnå indflydelse gennem repræsentation i offentlige 

udvalg. Samtidig er samspillet mellem politik, forvaltning og interesser – som allerede 

vist – blevet mere intensivt end nogensinde. Hvilket samtidig har betydet, at 

konkurrencen om indflydelse via de formelle kanaler er blevet forøget. Det viser sig 

især i disse forhold: 

 

• at kontakterne inden for de formelle kanaler i stigende grad sker på 

organisationernes initiativ og ikke efter initiativ fra ministerierne, regeringen eller 

embedsmændene; 

• at spørgsmålet om oprettelse af nye permanente udvalg er blevet centralt, og at 

sammensætningen af disse ikke mere er så forudbestemt som tidligere; 

• at organisationerne kæmper om at blive høringspart (f.eks. på området for de 

såkaldte IT-udlændinge);  

• at kontakter til embedsmænd er blevet vigtigere i tråd med, at kontakter på 

regeringsniveau og til toplederne er blevet begrænset; 
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• at kontakter til partigrupper og de enkelte parlamentsmedlemmer på samme vis er 

blevet vigtige; 

• at behovet for early-warning eller tidlig in-side information er øget; det er blevet 

vigtigt at vide i rette tid, hvad der foregår internt i ministerierne, og hvor det 

foregår, som en forudsætning for en proaktiv interessevaretagelse; og 

• at ad hoc oprettede arbejdsgrupper af embedsmænd og interesserepræsentanter er 

blevet en betydningsfuld arena for indflydelse i forbindelse med arbejdet i de 

permanente udvalg. 

 

Denne udvikling stiller nye krav til HK. Konkurrencen tvinger enhver organisation til 

at være proaktiv; have intensive kontakter på embedsmandsniveau; skabe alliancer 

med andre organisationer; og påvirke ved hjælp af teknisk orienteret og akademisk 

formulerede informationer. I det følgende uddybes dette. 

 

4.4.1 Proaktiv deltagelse 

Kravet om proaktiv deltagelse stiller nogle generelle krav til HK. Det er blevet vigtigt, 

at HK som organisation kan tænke og handle strategisk og forholde sig fremadrettet 

og helhedspræget til påvirkning gennem formelle udvalg. For det første må HK 

afgøre, i hvilke udvalg organisationen ønsker at opnå repræsentation, og på hvilke 

områder det ønsker at være høringspart. HK må også afgøre hvilke udvalg og hvilke 

høringsrettigheder HK mangler for at få sine interesser varetaget. HK har et valg – og 

det bør anvendes til at være repræsenteret de rigtige steder, og ikke bare alle steder, 

hvor der er mulighed for det, eller hvor organisationen allerede har plads. Det samme 

gælder høring. HK bør overveje, på hvilke områder det har brug for at være 

høringspart, ligesom det bør overveje, på hvilke områder det kan afgive selvstændige 

høringssvar, og på hvilke områder det vil samarbejde med andre organisationer (f.eks. 

LO, KL eller arbejdsgiverorganisationer). Samtidig bør HK agere mere proaktivt i 

forbindelse med deltagelse i udvalg og høring. Flere respondenter fremhæver behovet 

for, at HK undlader at vente på selve anmodningen om høringssvar i sine prioriterede 

sager, men i stedet starter så tidligt som muligt med at inddrage eksperter og få dannet 

en holdning. I så fald vil den enkelte organisation være klar til at sende et 

velbearbejdet input af sted, når selve høringsanmodningen kommer, parallelt med, at 

den forsøger at øve indflydelse gennem andre kanaler. Samlet bør HK gennemgå sin 

portefølje af udvalgsrepræsentation og sine interne procedurer for afgivelse af 
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høringssvar, og på det grundlag lægge planer for indsatsområder, samt planer for 

koordinering af udvalgs- og høringsaktiviteter, således at de kan anvendes mere 

proaktivt end i dag. 

 

Bortset fra dette krav, så stiller behovet for indflydelse blandt politikere og på 

embedsmandsniveau krav om, at HK opbygger early-warning systemer, f.eks. gennem 

kontakt til særligt udpegede embedsmænd; gennem indsigt i andre organisationers 

interne overvejelser; og gennem monitorering af Folketing, partier og ministerier. In-

side viden er et vigtigt redskab i enhver strategi for påvirkning, og den er blevet 

vigtigere i tråd med, at embedsmænd og politikere holder informationer ”tæt til 

kroppen” og anvender spredning og udlevering af informationer (over og under 

bordet, med og uden klausuler) som et middel til styring af beslutningsprocesser og 

påvirkning af omgivelserne. 

 

Videre stiller den øgede konkurrence mellem organisationer krav om 

alliancedannelser med andre organisationer. HK har allerede alliancer med 

Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen på det kommunale område. 

Ligeså har HK alliancer med arbejdsgiverne – f.eks. Dansk Handel og Service – på 

det private område og med Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirke på 

service området. På samme måde anvender HK i stor grad LO som 

”gennemgangskanal” til indflydelse – både i forbindelse med deltagelse i udvalg og 

udarbejdelse af fælles høringssvar. Ligeså indgår HK i stabile alliancer med andre 

forbund f.eks. på det beskæftigelsespolitiske område, hvorimod det i øjeblikket synes 

svært at etablere sådanne alliancer på det uddannelsespolitiske område. Behovet for at 

indgå i alliancer stiller krav om troværdighed og forudsigelighed – det koster dyrt at 

løbe fra aftaler. Det stiller også krav om at kunne formulere sine egne interesser og 

gøre det ud fra konsistente og stabile målsætninger på udvalgte områder – alliancer 

må aldrig føre til, at HK mister blikket for sine egne interesser. Det stiller videre krav 

om, at HK kan formulere sine egne interesser i lyset af en større gruppe af 

organisationernes fællesinteresse – alliancer indebærer at de særlige interesser kan 

mødes i en fællesinteresse. Og endelig stiller det krav om, at HK ikke søger at opnå 

fordele på bekostning af andre alliancepartnere – det koster dyrt at vinde, hvis andre 

taber. Alliancedannelse er således en kunstart for sig – krævende og farlig. Det kræver 

særlige evner og forudsætninger at deltage. Og der skabes kun alliancer ved at følge et 

særligt sæt af spilleregler. HK bør overveje, hvilke organisationer det ønsker at indgå i 
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alliance med. Det bør også overveje, hvordan sådanne alliancer fastholdes som 

ligeværdige koalitioner, således at HK undgår en af alliancespillets største faldgruber - 

at organisationen kommer i et afhængighedsforhold til andre organisationer, der enten 

kan anvendes imod HK eller komme til at virke begrænsende på organisationens 

handlingsmuligheder. Teorier om koalitionsdannelse (spilteori) viser, at spillet om 

dannelse af alliancer indebærer helt særlige spillerregler og forudsætter helt særlige 

overvejelser. HK bør på den baggrund tilrettelægge kursusforløb for medarbejdere i 

de særlige spilleregler og i de særlige former for spil, der kendetegner 

koalitionsdannelser. 

 

Det forhold, at de formelle indflydelseskanaler delvist er blevet lukket betyder 

desuden, at påvirkning må ske på et mere teknisk og sagsspecifikt niveau end 

tidligere. Det fordrer, at HK har medarbejdere, der på hvert niveau af den offentlige 

forvaltning kan matche fuldmægtige og kontorchefer. Men også på ethvert niveau af 

Folketinget kan matche ordførere, udvalgsformænd, partiformænd og ministre. 

Matchningen indebærer, at HK’s medarbejdere skal have sammenlignelige 

kompetencer (uddannelse og erfaring) med de offentligt ansatte fuldmægtige og have 

samme status som disse (løn og f.eks. indflydelse over tilrettelæggelse af deres eget 

arbejde). Den indebærer også, at HK’s politiske ledere skal have viden og politisk 

tæft, der kan sammenlignes med de ledende politikere. 

 

Endelig er det blevet vigtigt at udvikle alternative indflydelseskanaler af formel art. 

HK har allerede taget teten i forbindelse med anvendelse af sagsrejsning ved 

domstole. Netop fordi de formelle udvalgskanaler er blevet vanskeligere at anvende, 

er retshåndhævelse ved de ordinære domstole eller ved de domstolslignende nævn 

(skatteretterne, arbejdsretten, m.v.) blevet mere vigtig. HK har længe udviklet 

retshåndhævelsen som en strategi for påvirkning, og har haft held med at føre sager, 

der har påvirket den efterfølgende lov- og retsudvikling. HK har samtidig formået at 

anvende retssager til at vække politisk opmærksomhed via medierne. Der er ingen 

tvivl om, at retshåndhævelsen er blevet en vigtig indflydelseskanal, og at HK allerede 

har udviklet gode erfaringer med anvendelsen heraf. 
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4.4.2 Påvirkning af statens økonomistyring 

Bortset fra disse krav, rejser udviklingen af statens økonomistyring helt særlige og nye 

krav til HK. Kravene kan samlet set formuleres på denne måde: HK må kunne 

udnytte sin formelle repræsentation og høringsret til at påvirke budgetforhandlingerne 

internt i staten. Med budgetforhandlingerne menes her de forhandlinger, der foregår 

internt i de enkelte ministerier og mellem disse og Finansministeriet i tre forbindelser: 

(1) i forbindelse med forberedelse af finanslovsforslag; (2) i forbindelse med 

forberedelse af flerårlige økonomiske forlig (f.eks. for politi, forsvar og domstole); og 

(3) i forbindelse med indgåelse af styringskontrakter og ansættelseskontrakter. 

 

Udviklingen af statens økonomistyring har ført til, at budgetvilkårene for det enkelte 

ministerium er blevet et vigtigt mål for påvirkning. Påvirkningen kan ske gennem 

formelle indflydelseskanaler, men må dog hovedsageligt ske uformelt (se senere). I det 

følgende peges der på, hvordan de formelle indflydelseskanaler kan anvendes. Blandt 

respondenterne er der enighed om, at HK har udviklet et imponerende beredskab for 

at opnå indflydelse på Finanslovsforhandlingerne. Men det fremgår også, at HK ikke 

på samme vis har udviklet muligheder for at påvirke de interne budgetforhandlinger i 

ministerierne og med Finansministeriet. Af samme grund søger HK da heller ikke at 

anvende de formelle udvalg og høringsprocedurer til at påvirke statens interne 

økonomistyring. 

  

Der kan peges på mange niveauer og faser i den samlede økonomistyring, som bør 

påvirkes. Men pointen vil være den samme: at HK mangler at udvikle et beredskab til 

påvirkning af statens økonomistyring – i udvalgte faser og på udvalgte niveauer. Det 

er givet, at påvirkningen ikke bliver let, og at Finansministeriet sammen med 

regeringen nidkært vogter mod enhver ekstern indflydelse. Men netop fordi 

økonomistyringen forekommer at være upåvirkelig, er det nødvendigt at udvikle 

redskaber til indirekte at påvirke denne. Det kan eksempelvis gøres ved, at: 

 

• HK tager initiativ til at udfærdige en strategi for, hvilke områder det i fremtiden 

finder vigtigst at påvirke gennem økonomistyringen. En sådan strategi bør 

indeholde overvejelser over, hvordan at udvikle analyser og fremskrivninger, der 

kan lægges til grund for påvirkning gennem formelle kanaler; 

• HK overvejer, hvordan at påvirke forhandlinger i forbindelse med indgåelse af 

flerårlige forlig (politi, forsvar, domstole). HK har allerede flere gange deltaget i 
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forhandlinger om sådanne forlig. Erfaringerne bør opsamles og lægges til grund 

for strategiske valg – skal HK argumentere for flere flerårige forlig; eller er andre 

aftaleformer at foretrække? Det kan også anbefales, at erfaringerne anvendes til at 

evaluere, hvorledes forhandlingerne op til forlig kan påvirkes og forberedes på den 

mest hensigtsmæssige måde – særlig med vægt på de konsekvenser forlig altid vil 

have for vigtige grupper blandt HK’s medlemmer;  

• HK skaber indsigt i, hvordan evalueringen af de enkelte ministerier og styrelser 

foregår i forbindelse med Finansministeriets og andre myndigheders kontrol med 

mål og resultatkravenes gennemførsel. Gennem systematisk viden om sådanne 

processer, bør HK oparbejde redskaber til at påvirke evalueringerne og deres 

konklusioner; 

• HK tager initiativ til at der oprettes ad hoc arbejdsgrupper, hvori embedsmænd 

sammen med organisationen forholder sig til tekniske og administrative spørgsmål, 

der kan få indflydelse på den fremtidige vurdering af hvilke udviklingstræk, der 

kendetegner et administrativt område. Herved kan der opnås indflydelse både på 

fremskrivninger og prognoser, men også på forståelsen af hvilke problemer, der er 

vigtige at løse, og hvilke mål og resultater, der er nødvendige at formulere. En 

systematisk påvirkning af mål og resultatkrav bør udvikles for at skabe indflydelse 

på budgetvilkårene; 

• HK skaber systematisk viden om styringskontrakter og ansættelseskontrakter, og 

samtidig udvikler redskaber til at påvirke formuleringen af sådanne kontrakter – 

både når det drejer sig om styringskontrakter mellem departement og styrelse (eller 

andre niveauer), og når det drejer sig om ansættelseskontrakter, hvori der 

formuleres mål og resultatkrav for topledere. 

 

Flere forslag er mulige, men konklusionen er den samme. Forud for 

finanslovsforhandlingerne og lang tid efter finansårets udløb, foregår der processer, 

som det er vigtigt at have indsigt i og skaffe sig indflydelse på. For at gøre dette, må 

HK opbygge et beredskab, der kan påvirke ministeriernes økonomistyring - på 

udvalgte niveauer og i udvalgte faser. For efterfølgende at kunne anvende dette 

beredskab, må HK kunne: (1) forholde sig strategisk og helhedspræget til påvirkning 

gennem formelle udvalg; (2) opbygge early-warning systemer, der kan give tidlig 

indsigt i ministeriernes planlægning og overvejelser; (3) etablere strategisk tilrettelagte 

alliancer med udvalgte organisationer, herunder arbejdsgiverorganisationer og de 

kommunale organisationer; og (4) have medarbejdere, der kan matche de ledende 
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politikere samt de statslige fuldmægtige og kontorchefer hvad angår status og 

kompetence. 

 

4.5 Anvendelse af uformelle indflydelseskanaler 
De uformelle indflydelseskanaler er blevet vigtige – og er i dag de vigtigste. De er 

også blevet flere – og mere sammensatte. Først og fremmest er det dog selve måden 

at øve påvirkning på, der er ændret. Helt i tråd med den samfundsmæssige udvikling 

fra industrisamfund til videnssamfund, er vidensdannelse og meningsdannelse blevet 

til betydningsfulde kanaler for indflydelse. Det samme er lobbyisme. Samlet set er det 

afgørende at kunne argumentere for sine interesser ved hjælp af 

samfundsvidenskabelig teori og metode (især økonomisk teori og metode) og at 

kunne formulere sine interesser ved hjælp af empiriske analyser og fremskrivninger. 

Men det er også blevet vigtigt at anvende denne viden i forbindelse med lobbyisme, 

dvs., at kunne indgå i netværk af personer for at udveksle informationer og foretage 

uformel påvirkning. Af samme grund er der sket en professionalisering af 

kappestriden om indflydelse. Påvirkning er blevet en profession (en jobkategori), 

ligesom det er blevet en profession, at modvirke eller håndtere påvirkning (f.eks. 

medierådgivning). Ved sammenligning med andre lande er udviklingen i Danmark 

stadig på begynderstadiet. Det kan forudses, at kravet om professionalisering vil 

fortsætte, hvilket i øvrigt er en af de væsentligste faktorer til forklaring af, hvorfor 

faglige organisationer også vil fortsætte med at udvikle sig til politiske organisationer.  

 

HK har ligesom andre organisationer fulgt denne udvikling. I 1997 blev 

sekretariatsstrukturen reformeret, og der blev oprettet et politisk-økonomisk 

sekretariat (PØS). Sekretariatet har i dag 12 medarbejdere, som i hovedsagen består af 

medarbejdere fra de tidligere ”enmandssekretariater”. Sekretariatet står for at 

udarbejde økonomiske og politiske analyser og for væsentlige dele af arbejdet 

omkring påvirkning af finanslovsarbejdet i Folketinget. Der eksisterer samtidig 

sekretariater på områder som det juridiske og det uddannelses- og 

arbejdsmarkedspolitiske område, ligesom der er ansat akademisk uddannede 

konsulenter i sektorerne. Der er således sket en professionalisering af organisationens 

analytiske kapacitet. Desuden har HK i de sidste 10 år udviklet 

kommunikationsarbejdet – både internt og eksternt, og der har været en række 

initiativer, som mere samlet har søgt at udvikle kommunikationspolitiske 
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målsætninger og rutiner. Der er derfor også sket en professionalisering af 

kommunikationsarbejdet – ikke blot i kraft af, at man har ansat flere 

”kommunikatører”, men også i kraft af, at kommunikation tænkes ind som et vigtigt 

element i en række af forbundets øvrige aktiviteter. I 2000 blev der iværksat en 

relancering af kommunikationsarbejdet, bl.a. på baggrund af en medlemsundersøgelse 

og en undersøgelse af synet på HK i offentligheden. Aktuelt er der ansat seks 

medarbejdere i informationsafdelingen; i alt er der dog mere end 20 

informationsmedarbejdere (organiserede journalister) i forbundshuset, hvoraf en 

større andel sidder i sektorerne.  

 

På den måde har HK, ved siden af den centrale satsning på analytisk arbejde og 

kommunikation, decentralt opbygget de samme kompetencer. Forbundet bruger 

ressourcer på akademisk orienteret analysevirksomhed og på journalistisk tilrettelagt 

informationsvirksomhed. Men selvom HK har taget de første skridt i retning af en 

professionaliseret politisk organisation, står organisationen overfor betydelige 

udfordringer. I rapporten vil der blive givet en række konkrete anbefalinger til, 

hvordan HK kan videreudvikle den proces, som organisationen allerede har igangsat, 

og som HK allerede har betydelige erfaringer med. Det er endnu engang et spørgsmål 

om, hvordan HK kan opnå en konkurrencefordel i forhold til andre organisationer, 

og hvordan dette lader sig gøre ved at udnytte den viden og de erfaringer, som 

allerede eksisterer i organisationen.  

 

På grundlag af de gennemførte analyser og interviews, er det klart, at der i HK 

allerede findes en betydelig erfaring med at påvirke vidensdannelsen. Og også en 

kollektiv opmærksomhed rettet mod, hvordan de uformelle påvirkningskanaler kan – 

og bør – udvikles. Konklusionen vil derfor være afdæmpet. Den vil ikke lægge op til, 

at HK bør foretage drastiske nyvalg eller igangsætte aktiviteter, som bør føre til 

væsentlige forandringer i organisationens nuværende opgaveportefølje og 

medarbejderprofil. 

 

4.5.1 Vidensdannelse 

En række studier har vist, hvorfor vidensdannelsen er blevet en vigtig kanal til 

påvirkning63: 

                                                 
63 Pedersen et al., 1992; Kjær og Pedersen, 2001:219-248. 
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• der er skabt nye visioner for politik, som ikke eksisterede for blot 20 år siden; det 

drejer sig især om udgiftspolitiske og omkostningspolitiske visioner, også kaldet 

”den strukturpolitiske vending”; 

• visionerne har gjort økonomiske analyser til et vigtigt led i den politiske 

beslutningsproces, ligesom fremskrivninger baseret på anvendelse af økonomiske 

modeller (SMEC, ADAM og DREAM) er blevet et vigtigt redskab; 

• kommissionsvæsenet er blevet nedlagt, og i stedet er der skabt et 

”redegørelsesvæsen”, eller en lang række organisationer, der har til funktion at 

producere redegørelser og rapporter, der lægger økonomiske teorier og metoder til 

grund for formulering af problemforståelser og politiske udmeldinger; 

• redegørelserne publiceres som regel via medierne og indgår med stadig større 

vægt i den politiske debat; 

• af samme grund er den politiske dagsorden blevet ”problemorienteret”, eller 

orienteret mod fremtidige problemer, udpeget eller opdaget f.eks. gennem 

statistisk fremskrivning (”ældrepuklen” er f.eks. et sådant fremskrevet problem)64. 

 

I 1980’erne skete der som tidligere vist et skift i de politiske visioner – den 

strukturpolitiske vending. Globalisering og europæisering indebar, at de sidste 20 års 

regeringer har fundet det nødvendigt, at omformulere de politiske visioner, med vægt 

på omkostningsstyring af hele samfundsøkonomien og på kontrol af den offentlige 

sektors udgiftsforbrug. Omformuleringen af visioner har efterfølgende vist sig at have 

konsekvenser for magtfordelingen mellem politikere og interesseorganisationer, 

ligesom den efterfølgende har vist sig at have betydning for de faglige organisationers 

muligheder for at udøve indflydelse gennem de formelle kanaler. Den politiske 

beslutningsproces er blevet ændret, og vidensdannelsen er blevet sat i højsædet. 

Økonomiske teorier har en høj politisk status; videnskabeliggjorte argumenter 

dominerer den politiske debat; politisk-økonomiske analyser er nødvendige for at 

komme til orde i debatten; det er blevet nødvendigt at kunne anvende empiriske data 

til fremskrivning ved hjælp af økonomiske modeller; der er opstået øget konkurrence 

om at producere viden og have monopol på dokumentation; de professionelle 

                                                 
64 Pedersen et al., 2000. 
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vidensdannere er blevet en efterspurgt mangelvare; og antallet af politisk-økonomiske 

sekretariater er steget – både organisationer, ministerier, partier og finansielle 

institutioner har fået PØS-sekretariater. 

 

Udviklingen stiller nye krav til HK. Konkurrencen tvinger de deltagende 

organisationer til at skabe viden og opnå politisk opmærksomhed på grundlag af 

viden. I det følgende uddybes dette. 

 

4.5.2 Fokus – prioritering af problemområder og opbygning af monopolviden  

Kravet om vidensbaseret deltagelse stiller nogle generelle krav til HK. Det er blevet 

vigtigt, at HK som organisation kan tænke og handle strategisk og forholde sig 

fremadrettet og helhedspræget til konkurrencen om påvirkning gennem viden. For 

det første må HK vælge, hvad det er for politiske emneområder, den vil prioritere. 

HK har et valg, og dette bør anvendes til at vælge fokusområder, som HK har til 

målsætning skal dominere den politiske debat, eller som HK mener den bør have 

vidensmonopol på i forhold til konkurrerende organisationer. For det andet må HK 

vælge, hvilke viden HK ikke kan undvære, for at kunne modvirke andres 

vidensdannelse. Hvilken viden har HK brug for, for at kunne matche 

Finansministeriets viden i finanslovsforhandlingerne? For det tredje må HK overveje, 

hvilke forudsætninger der skal til, for at opnå vidensmonopol og kunne dyste med 

andre deltagere. Hvilken faglig profil skal medarbejderne i PØS have? Hvilke 

databaser er nødvendige at være i besiddelse af? Hvilke økonometriske og andre 

modeller kan anvendes eller bør udvikles for at kunne danne monopolviden? 

Hvordan skal denne viden oplagres i organisationen? Hvordan skal den 

operationaliseres, så den kan anvendes til dokumentation?  

 

Spørgsmålene er mange – og mange flere. Men de indebærer alle, at HK overvejer, 

hvad det er for krav en vidensstrategi stiller til organisationens opbygning og til 

medarbejdernes faglige profil. HK bør agere mere proaktivt i konkurrencen om 

viden. Flere respondenter fremhæver behovet for, at HK udarbejder en strategi for 

vidensdannelse, og lægger den til grund for organisationens interne koordination, især 

mellem sekretariatsmedarbejdere og organisationens politiske ledelse, men også 

mellem PØS og de enkelte sektorers sekretariater. Samlet bør HK gennemgå sin 

vidensstrategi og sin interne koordination, og på det grundlag lægge planer for 
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fokusområder, samt planer for, hvordan at koordinere den analytiske virksomhed. 

Det anbefales, at HK overvejer, i hvilket omfang og på hvilke fokusområder HK i 

fremtiden ønsker at trække på Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Det anbefales 

også at HK overvejer, hvorvidt det har brug for en egen tænketank, bestående af egne 

medarbejdere, men også bemandet med kontraktansatte eksterne analytikere. Endelig 

anbefales det, at HK i sin produktion af viden lægger vægt på at sammenligne 

udviklingen i Danmark med udviklingen i sammenlignelige lande. I EU er komparativ 

viden også en eftertragtet ressource. Det samme gælder i internationale 

organisationer, men såmænd også i den danske debat. I den sammenhæng er 

komparative analyser blevet en vigtig konkurrencefordel. At gennemføre sådanne 

analyser stiller dog betydelige krav til medarbejdernes metodiske færdigheder, og til 

adgang til statistiske data og kriterier for vurderinger. På den baggrund kan det 

anbefales, at HK styrker de faglige medarbejderes efteruddannelse, særlig på området 

komparativ metode og komparativ politisk-økonomi. 

  

Bortset fra dette krav, så stiller behovet for indflydelse på videnskonkurrencen krav 

om, at HK anvender sin viden til at påvirke den politiske meningsdannelse. Viden 

skal anvendes, og i den sammenhæng er der opstået en række nye kanaler for 

indflydelse på meningsdannelsen i samfundet. Meningsdannelsen kan opdeles i 

strategier: den proaktive, den reaktive og den negative. En nærmere gennemgang 

heraf sker i kapitlet om medier og politisk kommunikation. Her beskrives kun, hvilke 

krav der er for koordination af vidensdannelse og meningsdannelse. Og hvordan 

vidensdannelsen umiddelbart – dvs. på HK’s eget initiativ – kan omsættes til 

påvirkning af meningsdannelsen. 

 

Det første krav er nødvendigheden af, at viden omsættes til mening. Mening er noget 

andet end viden. Meninger er stillingtagen til, hvordan konkrete problemer kan løses, 

og hvordan det skal gøres. Meningsdannelsen går derfor ud på, hvordan viden kan 

operationaliseres, således at den kommer til at indebære holdninger til konkrete 

problemer og deres løsning. Operationalisering af viden indebærer også, at HK følger 

meningsdannelsen hos andre organisationer og ministerier. Rapporter og 

redegørelser, betænkninger og kommissionsrapporter må indsamles og bearbejdes; 

det samme må de vigtigste analyser fra sektorforskningsinstitutter m.v. Det er vigtigt 

at HK ved, hvilken vidensdannelse andre organisationer planlægger, og hvilke 

fokusområder de koncentrerer sig om. HK må vogte vidensdannelsen. Det kan 
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anbefales, at HK systematiserer sin indsamling af videnskilder, og etablerer et 

beredskab for læsning og bearbejdning af disse. Knowledge-watch er en ny service 

under udvikling. Ugebrevet Mandag Morgen foretager en sådan på bestilling. HK bør 

afgøre, hvorvidt knowledge-watch skal indgå i organisationens egne arbejdsopgaver. 

Knowledge-watch er under alle omstændigheder nødvendig, for at HK kan vide, 

hvilken viden den selv skal gøre operationel. 

 

Desuden er meninger mere end operationaliseret viden. Det er en viden, der er 

tilpasset til at indgå i debat med andre. Viden skal gøres situationsnær, sagsafhængig 

og tilpasses modtagergruppen; den skal tilrettelægges alt efter, om den skal fungere 

proaktiv og være indrettet til at overtale; fungere reaktiv og være indrettet til at 

modargumentere; eller fungere negativ og indrettes til at kritisere. Alle meninger 

dannes i konfrontation med andre meninger. Det er derfor vigtigt at HK vogter, 

hvem der argumenterer for hvad og i hvilke sammenhænge det sker. På den baggrund 

kan det anbefales, at HK udvikler en strategi for medieovervågning. En sådan går ud 

på, at vogte udvalgte medier for meningsdannelse og etablere scenarier for, hvordan 

at forholde sig til disse – proaktivt, reaktivt eller negativt. Regeringen anvender 

medie-watch. Nogle erhvervsorganisationer forbereder sig på at gøre det (landbruget). 

Medie-watch giver mulighed for at deltage offensivt i meningsdannelsen. Det kan 

derfor anbefales, at HK overvejer, hvorvidt medieovervågning skal indgå i 

organisationens arbejdsopgaver. 

 

Til slut skal det påpeges, at meninger også er mere end situationsnær viden. Det er en 

viden, som er dannet med det formål, at påvirke den generelle holdningsudvikling i 

samfundet. Holdninger er noget andet end meninger. Holdninger er værdibaserede 

standpunkter og indebærer, at der kan gives begrundelser for, hvorfor nogle 

problemer er væsentligere end andre, og hvorfor det er vigtigt for HK at deltage i 

løsningen af disse. I befolkningen generelt og blandt HK’s medlemmer specifikt 

findes der bestemte holdninger. Det kan være til EU eller til særlige velfærdsydelser 

(pension eller barsel), til udvalgte politiske brændpunkter (integrationspolitik) eller til 

internt demokrati i HK. Sådanne holdninger er vigtige at have indsigt i. Kun ved at 

have indsigt, kan HK gøre sin viden til meninger. På den baggrund kan det anbefales, 

at HK systematisk anvender meningsmålinger, målgruppeanalyser og fokusgrupper. 

Meningsmålinger giver mulighed for at etablere et barometer for holdninger. 

Fokusgrupper giver mulighed for detaljeret viden om argumenter bag vurderinger. 
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Holdningsundersøgelser anvendes af virksomheder til at lægge markedsførings-

strategier; også de politiske partier anvender meningsmålinger og fokusgrupper i 

forbindelse med tilrettelæggelse af valgkampagner. HK bør overveje, hvordan 

menings- og holdningsundersøgelser på en mere systematisk måde kan udvikles til 

redskab for deltagelse i meningsdannelsen. HK bør også overveje, om organisationen 

skal anvende fokusgrupper, og hvorvidt disse skal tilrettelægges af organisationen 

selv. 

 

I det hele taget bør HK overveje at udvikle en helhedsorienteret politisk 

kommunikationsstrategi. En sådan bør ikke alene rumme overvejelser over den 

eksterne strategi, men en langsigtet strategi for, hvordan HK kan udvikle 

forudsætningerne for at deltage i videns- og meningskonkurrencen på grundlag af en 

egen konkurrencefordel.  Med politisk kommunikationsstrategi menes en strategi for, 

hvordan vidensdannelse kan kombineres med meningspåvirkning, og hvordan den 

politiske journalistik kan anvendes til at påvirke den politiske dagsorden. Der er 

derfor tale om en øvelse, der går ud på, at tænke alle led og alle niveauer i fødekæden 

til den politiske dagsorden igennem, men at gøre det, inden for rammerne af en 

samlet strategi for, hvad en kommunikationsstrategi vil have af konsekvenser for HK 

på det organisatoriske plan, for HK’s politiske ledelse og for HK medarbejdernes 

daglige arbejdsrutiner. Det er vigtigt at understrege, at en politisk kommunikations-

strategi rækker videre end spørgsmålet om ”branding”, og spørgsmålet om 

informationsarbejde og endda videre end spørgsmålet om at skabe positiv 

opmærksomhed via medierne. I en politisk kommunikationsstrategi sammentænkes 

vidensdannelse (dvs. hvilken analytisk viden HK ønsker at have monopol på), med 

meningsdannelse (dvs. hvordan denne viden gennem multiple kanaler – lobbyisme 

m.v. – kan spredes), med mediepåvirkning (dvs. hvordan viden omsættes til politisk 

journalistik), og hvilke konsekvenser dette har for ens egen organisation på alle dens 

ledder og kanter. 

 

4.5.3 Lobbykanal – krav til uformel deltagelse 

I kombinationen med meningsdannelsen, er der etableret kanaler for lobbyisme. 

Lobbyisme udgør en fortsættelse af meningsdannelsen, blot med andre midler. Ved 

lobbyisme tager medarbejdere fra HK på eget initiativ kontakt til politikere såvel som 

til embedsmænd, til journalister såvel som til repræsentanter fra andre organisationer 
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– og gør det med det formål, at præsentere HK’s interesser gennem udveksling af 

informationer, fremlæggelse af dokumentation og formulering af interesser. Skabelsen 

af viden og udvikling af interesser er derfor til forudsætning for lobbyisme. Uden 

vidensdannelse ingen lobbyisme.  

  

I det følgende skelnes mellem tre strategier for lobbyisme – den interne, den eksterne 

og en kombination af de to. Respondenter fremhæver, at HK anvender lobbyisme – 

og gør det i større mål end for blot fem år siden. Det fremgår også, at lobbyisme i dag 

er en velkendt og anerkendt måde at varetage interesser på. Lobbyisme kombineres tit 

med formel deltagelse i udvalg og deltagelse i høring; overgangen mellem den 

formelle deltagelse og det uformelle initiativ er flydende. Det samme gælder 

kombinationen af intern og ekstern lobbyisme. Lobbykontakter kan med stor fordel 

kombineres med opmærksomhed skabt via medierne. Endelig gælder det også 

kombinationen af personnetværk og lobbyvirksomhed. Lobbykontakter er noget 

andet end personlige kontakter, men er tit en fortsættelse af relationer oparbejdet 

gennem mange år på det personlige plan. Respondenterne understreger, at 

kombinationen af formelle og uformelle kontakter, intern og ekstern lobbyisme og 

netværk og lobbykontakt samlet udgør et effektivt redskab.  

 

Det understreges, at lobbyisme kun bør udøves på professionel vis. Det handler om 

udveksling af informationer, fremlæggelse af dokumentation, ”ikke om frokoster eller 

middage på afsidesliggende restauranter”. En respondent siger: ”Forestillingen om, at 

man er ude og spiser frokost hver dag med folk man vil ”pleje”, det holder ikke. Det 

har de for travlt til.” (…) ”Der er heller ikke nogen, der lader sig ”købe” på den 

måde”. Interviewene har givet indtryk af, at HK’s medarbejdere anvender lobbyisme 

på en professionel måde, og at HK således bidrager til, at lobbyisme er på vej til at 

udvikle sig til et legitimt redskab. Det kan derfor anbefales, at HK yder et yderligere 

bidrag til denne udvikling, ved f.eks. at HK tager initiativ til at udvikle normer (eller et 

kodeks) for, hvordan lobbykontakter bør foregå. Det anbefales, at HK gennemgår de 

regler, der gælder for lobbykontakter i EU, og på dette grundlag udvikler et eget sæt 

normer for f.eks. registrering af lobbykontakter65.  

 

HK’s lobbykontakter går især til politikere, i mindre mål til embedsmænd. Initiativet 

til kontakt kommer især fra sekretariatsmedarbejdere i HK, men involverer som 

                                                 
65 Se gennemgang af normer og henvisning til regelsæt, Greenwood, 2003: 69-73. 
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hovedregel HK’s politiske ledere. Kontakterne var mere systematiske og stabile under 

de forudgående Socialdemokratiske regeringer. Tre år efter den nuværende regerings 

tiltrædelse er der sket en intensivering af kontakterne til regeringspartiernes ordførere, 

formændene for de stående udvalg, men også til et fåtal af centrale ministre. Det er 

karakteristisk, at regeringsskiftet betød et tab af indflydelse for HK på det uformelle 

plan, og at HK ikke var forberedt på regeringsskiftet. HK havde således ikke på 

forhånd opbygget personkontakter til den tiltrædende regerings ministre eller til de 

daværende oppositionspartiers ordførere. Det er også karakteristisk, at kontakterne til 

Dansk Folkepartis partigruppe først kom sent i stand, og endnu kun er på et 

begynderstadie. Ligeledes er det karakteristisk, at kontakterne til Det Radikale Venstre 

og Socialistisk Folkeparti først er blevet udbygget og intensiveret inden for de senere 

år. HK’s lobbykontakter har derfor ikke været fremtidssikrede, ej heller har de taget 

højde for udviklingen i flertalsdannelserne i Folketinget, som beskrevet ovenfor. 

Kontakterne har været afhængige af de historiske bånd til Socialdemokratiet (SD). 

Blandt respondenterne er der enighed om denne beskrivelse, og også enighed om, at 

de ensidige kontakter til SD har udgjort en hæmsko for organisationens 

interessevaretagelse under den nuværende regering. Angsten for et komme ”i 

berøring” med de borgerlige partier er dog klart aftagende, men forholdet til den 

socialdemokratiske partigruppe spiller stadig en rolle – f.eks. i spørgsmålet om, hvem 

det er ”tilladt” at kontakte (hvordan skal kontakter til Dansk Folkeparti f.eks. 

begrundes?), hvor tætte kontakterne må være (bør de udvikles til gensidige 

taknemmelighedsforhold?), og hvad kan de anvendes til (kan de f.eks. anvendes til at 

modarbejde initiativer eller forslag fra Socialdemokratiets partigruppe?). Disse 

spørgsmål diskuteres ikke kollektivt, og der eksisterer ikke nogen fælles holdning 

blandt respondenterne.  

 

Kontakterne til embedsmændene har også været påvirket af regeringsskiftet. I det 

første år efter 2001 var det svært at kontakte embedsmænd. Regeringen signalerede til 

embedsmændene, at den ønskede de uformelle kontakter nedtonet. Det er stadig 

svært at udnytte kontakter på toplederniveauet f.eks. til departementschefer. 

Kontakterne til de lavere niveauer (specialkonsulenter, kontorchefer samt 

fuldmægtige) er dog blevet lettere. Mange embedsmænd er pressede af nedskæringer 

og øgede effektivitetskrav, og er derfor åbne for hjælp ude fra – f.eks. gennem 

udlevering af beregninger, analyser og anden orientering. Lukketheden på 

embedsmandsniveau har gjort, at kanaler til medierne er blevet udviklet, og at der er 
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oparbejdet erfaringer med at kombinere mediedækning med intern lobbyvirksomhed. 

Regeringsskiftet kombineret med det forhold, at forvaltningen det første år lukkede af 

for eksterne kontakter, har bidraget til udvikling af ”lobby-kampagnen”.  

 

Ved lobby-kampagne forstås her en proces, hvor netværkskontakter kombineres med 

lobbykontakter; hvor mediedækning integreres med kontakt til politikere; og hvor 

kontakt til embedsmænd og politikere suppleres med offentlige konferencer og 

seminarer. Den slags kampagner er der stadig flere eksempler på. Det er et redskab 

under udvikling. Lobby-kampagner stiller krav om, at vidensdannelsen kan 

operationaliseres, og at forskellige kontakter og arrangementer kan times og 

synkroniseres. Kampagner kræver planlægning og strategilægning, og fordrer intern 

koordination i HK – både mellem sekretariater og personer og mellem politikere og 

medarbejdere. Lobby-kampagner kan være tidskrævende og kostbare og bør derfor 

kun anvendes til særlige formål. Kampagner kan dog veksle i omfang og 

omkostninger. For eksempel var Politiforbundets kampagne op til politiforliget i år 

ganske omfattende og kostbar, mens HK’s kampagne på IT-området var mindre 

omfattende. Omfang bør afgøres efter sag og situation, og HK bør opsamle 

erfaringer med anvendelse af kampagner.  

 

Foruden lobby-kampagner eksisterer der flere typer lobby. I det følgende præsenteres 

de vigtigste: 

 

I de seneste 10 år er ”Finanslovs-lobby” blevet et vigtigt redskab. HK har i de sidste tre-

fire år arbejdet med at udvikle faste rutiner omkring finanslovsforhandlingerne. Et 

idealtypisk forløb ser sådan ud: Inden sommerferien samler PØS sammen med andre 

sekretariater (f.eks. Uddannelsespolitisk og Arbejdsmarkedspolitisk Sekretariat) 

temaer. Der foretages analyser og konsekvensberegninger og samles dokumentation. 

Der sker interne drøftelser med sektorernes konsulenter. Kort efter sommerferien 

inviterer HK oppositionspartiernes finanspolitiske ordførere til orientering sammen 

med deres rådgivere. HK præsenterer kerneområder og fremlægger konsekvens-

beregninger. Op til lovens præsentation søger HK at få udkast eller selve loven 

udleveret så tidligt som muligt. Det kan ske via medlemmer af finansudvalget i 

Folketinget. Når loven præsenteres, deles paragraffer og afsnit ud til forskellige 

medarbejdere; der etableres interne arbejdsgrupper, som skriver baggrundsnotater. En 

”HK-finanslov” fremlægges for forretningsudvalg og for hovedbestyrelsen. Samtidig 
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begynder sekretariater at finde menige medlemmer, for hvem lovforslaget vil få 

konsekvenser i hverdagen. HK/Stat har i de seneste tre år lagt vægt på de 

personalemæssige konsekvenser af finansloven og har skabt medieopmærksomhed 

om serviceforringelser. Der udpeges menige medlemmer, der forberedes til 

anvendelse i medierne. Der udarbejdes politiske udmeldinger og planer for 

pressedækning. Der tages kontakt til andre organisationer; HK indgår i LO’s 

forberedelsesarbejde, og LO varetager forbundenes fællesinteresser omkring ”de 

tunge dele” af finansloven. Derudover stiller HK’s medarbejdere sig til rådighed for 

politikere med oplysninger og beregninger; og HK skriver notater og 

baggrundspapirer til de finanspolitiske ordførere. Videre er der et eksempel på, at HK 

har inviteret Venstres finanspolitiske ordfører til at rejse rundt til to-tre store HK 

afdelinger for at diskutere finanslov med medlemmerne. Der kan ske kontakt til 

Finansministeriet eller til finansministeren, men disse har ikke vist sig succesfulde 

under den nuværende regering. Webside anvendes, og konktakter til journalister 

aktiveres. Det samme gør kontakter til politikere og formænd for de stående udvalg i 

Folketinget. 

 

Finanslov-lobby processen indeholder ganske givet flere led og niveauer.  Det vigtige 

er dog dette: at HK opsamler erfaringer med denne lobby-type og på den baggrund 

udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse. For eksempel kan den interne 

koordination mellem politikere og medarbejdere udbygges; det samme kan 

koordinationen til informationsafdelingen. På samme vis kan journalister og medier 

inddrages mere aktivt, ligesom relationerne til de politiske ordførere og ministre kan 

styrkes. Den største udfordring synes dog at ligge i, at udbygge finanslovs-lobby med 

påvirkning af de budgetforhandlinger, der går forud for regeringens formulering og 

fremlæggelse af finanslovsforslaget. HK er for passiv overfor budgetforhandlingerne, 

og påfaldende mange ressourcer anvendes meget sent i den samlede proces. Det er 

samtidig påfaldende, at HK er meget passiv omkring de kommunaløkonomiske 

forhandlinger. Kun HK/Kommunal er aktiv, mens organisationen som sådan er 

passiv. Det kan på den baggrund anbefales, at HK laver en samlet vurdering af 

behovet for indflydelse på de tre forhandlingsniveauer, og på den baggrund træffer 

beslutning om udvikling af procedurer og rutiner. Sådanne procedurer bør 

operationaliseres helt ned til ansvars- og arbejdsdeling mellem sekretariater og 

medarbejdere og indbefatte en tidsplan for det idealtypiske forløb. Vurderingen bør 
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også indebære en afklaring af de politiske lederes og politiske organers aktive 

inddragelse. 

 

”Enkeltsags-lobbyisme” er en tredje type af lobby. Med enkeltsag forstås en konkret sag, 

der omfatter en enkelt problemstilling, en afgrænset personkreds eller en enkelt 

person. Enkeltsagen er karakteriseret ved at være af principiel interesse. Enten fordi 

den omhandler en sag, der kan danne præcedens, eller fordi den i anden 

sammenhæng har almen betydning. Enkeltsags-lobby kan føres internt overfor 

regering og ministerier; den kan også føres eksternt via medierne, og begge former 

kan kombineres. Enkeltsager indgår desuden i kampagne-lobby såvel som i finanslov-

lobby. HK har gode erfaringer med den slags lobby og har udviklet rutiner i 

forbindelse med formulering af § 20 spørgsmål, og med at lade politikere indkalde 

ministre til samråd, samt at sende delegationer til stående udvalg, eller at arrangere 

møder med ministre, og så videre. I alle disse sammenhænge er detailindsigt og høj 

faglig kompetence vigtig. Det samme er troværdighed og det forhold, at det er muligt 

at gøre sagen principiel, eller at vise, at den er vigtig for andre end HK – f.eks. for en 

folketingsgruppe eller et udvalg eller for ministeren i forhold til hans valgkreds.  

 

HK har desuden i de senere år arbejdet med at præsentere enkeltsager via medierne. 

Et eksempel er dette: Et af landets amter planlagde at nedlægge en uddannelse. Først 

kontaktede HK en af kommunens direktører, som ikke ville gøre noget ved sagen. 

Dernæst plantede HK historien i lokalavisen via formanden for den lokale 

professionsforening. Forinden kontaktede HK amtsborgmesteren, og orienterede 

ham om, at de ville gå til medierne. Idéen var, at han bagefter kunne gå ud og fremstå 

som den, der reddede sagen.  

 

Der kan henvises til andre eksempler: om mobning på arbejdspladsen, seksuel 

chikane mellem kolleger, eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet. Anvendelse af 

enkeltsager i medierne bør dog udvikles. Enkelte respondenter går så langt som til at 

mene, at ”det er ekstremt vigtigt” at udvikle dette redskab. Redaktionerne er 

interesserede i historier med ”kød og blod”, og enkeltsager via medierne udgør en 

stadig vigtigere indflydelseskanal.  Flere journalister er dog begyndt at stille øgede 

krav til enkeltsager. Enkeltsager skal således ikke bare være gode ”historier” med 

”kød og blod”, men også være af principiel eller almen interesse. De skal have adresse 

til en betydelig del af befolkningen, eller kunne præsenteres som en del af det 
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politiske spil mellem partier og mellem politikere. Der må gerne være politiske eller 

personlige konflikter involveret. Enkeltsagen skal desuden forberedes efter 

journalistiske nyhedskriterier og være ”grydeklar” set fra journalistens vinkel. 

Journalister er under tidspres og har ikke ressourcer til selv at foretage egen research. 

Desuden kan det være risikabelt at anvende medierne til enkeltsager. Det ovenstående 

eksempel viser, hvordan de kan føre til konflikt med en ledende embedsmand og 

eventuelt skabe konflikt mellem vedkommende og hans politiske leder. Enkeltsager er 

generelt aldrig velkomne i forvaltningen, ej heller hos politikere, og det kan have 

konsekvenser for det fremtidige samarbejde med embedsmænd at gå til medierne. 

Det samme gælder forholdet til politikere. Enkeltsager skal derfor anvendes med 

varsomhed, de langsigtede konsekvenser skal vurderes, og hvis det alligevel besluttes 

at anvende redskabet, skal det ske efter grundig forberedelse, og med vægt på den 

almene – frem for den konkrete – interesse. Enkeltsager kræver desuden en grundig 

intern koordination, fordi de sædvanligvis bør indgå i mere komplekse forløb – f.eks. 

Finanslovsforhandlingerne eller lobby-kampagne. Ligeså kræver de, at der er udviklet 

netværkskontakt til udvalgte journalister og redaktioner. 

 

Den sidste type lobby er ”forberedelses-lobby”, der går ud på, at der oparbejdes et 

beredskab blandt politikere, embedsmænd og journalister. Beredskabet består i at 

skabe en fælles forståelsesramme eller at udpege en række problemfelter, som HK i 

fremtiden vil have sin opmærksomhed rettet imod. HK har taget initiativ til at 

indbyde politiske ordførere til ”hulemøder” for at præsentere bestemte temaer og 

dokumentation; HK har indbudt centrale embedsmænd for at drøfte løse tanker eller 

præsentere overvejelser; og HK har indbudt arbejdsmarkedspolitiske journalister i 

forbindelse med forberedelse af overenskomstforhandlinger. HK har i det hele taget 

udviklet denne type lobby ved at indkalde til ”ikke-møder” (møder uden dagsorden 

og referat), ”højt-til-loftet møder” (hvor løse tanker drøftes), ”hulemøder” (med 

ordførere og udvalgte politikere). Flere respondenter foreslår, at HK systematisk 

udvikler dette redskab og indhenter erfaringer fra andre organisationer. En 

respondent foreslår, at HK efterligner Dansk Industri og jævnligt indbyder ordførere 

til aftenarrangementer, hvor der præsenteres foredrag og oplæg med vægt på aktuelle 

emner. Især foreslås det, at HK på denne måde dyrker kontakter til redaktioner og 

journalister, men også til eksperter og forskere. 
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4.5.4 Netværk 

Både politikere og sekretariatsmedarbejdere har opmærksomheden rettet mod at 

skabe personnetværk. Alle respondenter lægger vægt på netværk som en forudsætning 

for lobbyisme, men også for alliancedannelse i forbindelse med de formelle kanaler. 

HK har traditionelt gode personkontakter til SD, selvom der mangler kontakt til flere 

af partiets ordførere. Alligevel er flere respondenter enige om, at etableringen af 

netværk ikke er nok systematisk tilrettelagt, og at det halter med at udnytte netværk. 

”HK er ikke dygtig nok til netværksarbejdet”, siger en. En anden mener, at 

konkurrenterne – især de mindre tjenestemandsorganisationer – gør det bedre. 

 

Der peges på flere forslag til forbedringer, at: 

 

• der ved nyansættelser lægges vægt på, hvilke netværk medarbejderen kan 

medbringe til HK og på deres sociale kompetencer generelt; 

• der oparbejdes gode kontakter mellem ”embedsmænd” i HK og LO; 

• HK’s medarbejdere følger kurser arrangeret af andre organisationer; ”HK’erne, 

skal bryde ud af sin egen verden, og søge ud for at bruge kurser til 

netværksdannelse”; 

• deltage i konferencer, foredrag, receptioner og andre steder, hvor relevante 

personer mødes; 

• skabe netværk til journalister ved at undervise på journalisthøjskolen eller ansætte 

flere journalistpraktikanter; 

• udnytte universiteternes praktikordninger, eller ansætte flere studenter-

medarbejdere. 

 

Listen er længere, men alle forslag peger på, at HK bør arbejde mere fremadrettet og 

f.eks. opbygge kontakt til de nuværende ordførere i partierne og de nuværende 

formænd for de stående udvalg – ud fra den betragtning, at her sidder de fremtidige 

ministre. En respondent foreslår en strategi for ”opkomlinge”, dvs. at HK retter sin 

opmærksomhed imod, hvem der er den næste generation af ledere – både politikere, 

administrative ledere og fremtidige ledere af de konkurrerende organisationer. Kun på 

den måde kan HK undgå det tab af indflydelse det indebærer, når nogen afgår og 

andre kommer til, herunder regeringer. 
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4.6 Udfordringer 
Med udgangspunkt i resultaterne i de foregående afsnit fremsættes slutteligt en række 

anbefalinger for, hvordan HK med fordel kan gribe den nationale påvirkning an. 

Anbefalingerne tager udgangspunkt i, hvordan HK i lyset af analysen kan agere mest 

formålstjenligt. Afsnittet er opsummerende og lægger derfor vægt på at præsentere de 

overordnede anbefalinger for håndteringen af den nationale påvirkning, mens de 

foregående afsnit har præsenteret mere detaljerede handlingsanvisninger. Der skelnes 

mellem to overordnede udfordringer og en række mere konkrete udfordringer. 

 

4.6.1 Strategisk handling 

Den første overordnede udfordring lyder: at HK bør tænke og handle strategisk og 

forholde sig fremadrettet og helhedspræget til konkurrencen om påvirkning. Den 

største konkurrencefordel ligger i strategisk handling. HK skal kunne agere 

samfundspolitisk, dvs. med et bredt sæt af politiske målsætninger og med interesser 

på et langt bredere område end løn og arbejdsbetingelser. De store 

forhandlingssystemer stiller krav om dette. De samordner løn og arbejdsbetingelser 

med alle mulige slags politikker inden for rammerne af den samfundsøkonomiske 

omkostningsstyring. De har også en lang tidshorisont. Budget- og finansforhandlinger 

forholder sig til ressourceanvendelsen fem til ti år ind i fremtiden. På samme vis 

kræver udviklingen fra formelle til uformelle indflydelseskanaler, at HK har strategisk 

kapacitet. De uformelle kanaler skærper konkurrencen om indflydelse. Magten er ikke 

givet, men magtpositioner skal vindes og fastholdes. Af samme grund er alle 

organisationer tvunget til at prioritere. Endelig skaber alliancedannelser krav om 

strategisk handling. Det er afgørende, hvem man arbejder sammen med; hvordan 

samarbejdet tilrettelægges; og hvordan man undgår snærende bindinger. Den 

strategiske evne skal derfor udbygges på flere planer. 

 

For det første bør HK udvikle en strategi for vidensdannelse, og vælge, hvad det er 

for politiske emneområder, organisationen ønsker at prioritere over en fem års 

periode. HK har et valg, og dette bør anvendes til at vælge de fokusområder, som HK 

mener, bør dominere den politiske debat, eller som HK mener organisationen bør 

have vidensmonopol på. For det andet bør HK udvikle en strategi for 

meningsdannelse og holdningspåvirkning. Hvordan anvendes de forskellige lobby-

typer til at sætte den politiske dagsorden? Hvordan påvirkes medierne? Hvordan 
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skabes der i det hele taget en forståelse – hos politikere, journalister, medlemmer, 

konkurrerende organisationer m.fl. - for HK’s langsigtede interesser? For det tredje 

bør HK udvikle en strategi for alliancedannelse. Hvilke faglige organisationer ønsker 

HK at indgå i alliance med? Hvilke organisationer? Hvilke partier? Hvilke centrale 

personer? Hvordan deltager HK i det strategiske spil om alliancer? Hvordan opbygger 

HK et fremtidssikret personnetværk? For det fjerde bør HK udvikle en strategi for 

procesførelse. Hvordan skal HK’s repræsentanter kombinere formelle med uformelle 

indflydelseskanaler, intern med ekstern lobbyisme og lobbyvirksomhed med 

personkontakter? Hvilke normer for god repræsentation (good governance) skal de 

følge? Hvordan skal de lære spilleregler for alliancedannelse? Hvordan skal 

medarbejderprofilen i HK se ud i fremtiden? Hvordan kombineres faglige med 

sociale kompetencer? Hvordan kan HK’s medarbejdere matche den offentlige sektors 

på udvalgte niveauer? 

  

4.6.2 Politisk ledelse 

Den anden overordnede udfordring lyder: at HK opbygger forudsætningerne for at 

kunne handle helhedsorienteret med et langsigtet perspektiv baseret på fremadrettede 

målsætninger. Den politiske ledelse må styrkes. Det samme må den interne 

koordination. På nuværende tidspunkt er dette HK’s største udfordring. HK har især 

behov for, at den politiske ledelse træffer strategisk rettede beslutninger til 

forudsætning for, at den interne koordination kan styrkes. Første prioritet for den 

politiske ledelse er, at udarbejde strategier – langsigtede målsætninger og resultatkrav. 

Anden prioritet er at optræde som enhedsaktør – især udadtil, men også indadtil. 

Tredje prioritet er at sikre den interne koordination – det kræver politisk enighed, 

stærk samordning og medarbejdernes opbakning, hvis man vil handle som 

enhedsaktør. 

 

Den interne samordning i HK halter på fire dimensioner: (1) mellem sektorerne; (2) 

mellem den politiske ledelse og sekretariater; (3) mellem de analytisk arbejdende 

sekretariater og kommunikationsafdelingerne (-medarbejderne), og (4) mellem de 

strategisk orienterede dele af organisationen og den faglige eller administrative del. I 

udviklingen fra faglig til politisk organisation har HK mødt en række organisatoriske 

barrierer. Det samme har andre organisationer. Der ligger en konkurrencefordel i, at 

HK forholder sig bevidst og fremadrettet til barrierer og muligheder. Det kan 
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anbefales, at HK betragter de fire ovennævnte dimensioner i sammenhæng og 

forholder sig til, hvordan en samlet plan for organisatorisk tilpasning kan udarbejdes. 

Og hvordan der i denne sammenhæng skabes betingelser for, at den politiske ledelse 

såvel som hele organisationen kan agere som en politisk organisation – dvs. på et 

bredt felt af politiske fokusområder; på grundlag af langsigtede målsætninger; ved 

anvendelse af multiple indflydelseskanaler, og alligevel som en enhedsaktør. 

 

4.6.3 Konkrete udfordringer 

Af disse to overordnede udfordringer følger en række mere konkrete. Den første 

lyder, at HK sikrer en effektiv monitorering af udviklingen på udvalgte 

politikområder. Dette udgør hele forudsætningen for, at der kan øves indflydelse. 

Generelt bør monitorering indebære, at HK følger med på et relativt deltaljeret niveau 

i sine prioriterede sager. Endeligt bør monitorering indebære, at HK er orienteret om, 

hvad der er på dagsordenen, men også at man er klar over, hvilke nye initiativer der er 

i støbeskeen. Vidensovervågning er lige så vigtig som medieovervågning. Det samme 

er konkret in-side viden fra konkurrerende organisationer og de offentlige 

institutioner. Early-warning systemer er uomgængelige, og må udbygges systematisk. 

 

Monitorering kan i praksis gennemføres på flere måder – enten af HK selv eller ved 

samarbejde med andre organisationer eller gennem at udlicitere opgaver. I en række 

tilfælde vil det være en fordel at benytte sig af den information, der kan tilvejebringes 

via de andre organisationer (f.eks. LO, andre forbund, Kommunernes Landsforening 

eller arbejdsgiverorganisationer). I andre tilfælde må HK selv indsamle informationer. 

Det gælder på udvalgte fokusområder, i bestemte sager, eller det gælder informationer 

som kun kan skaffes gennem personnetværk. Endelig bør HK overveje at opbygge et 

eget videnslager, hvad angår udvalgte data, og videreudvikle eksisterende makro og 

mikro modeller til internt brug. Endelig bør HK overveje at udvikle egne redskaber til 

måling af holdninger blandt medlemmer og andre. Fokusgrupper kan anvendes, men 

bør tilrettelægges og gennemføres af HK’s egen organisation. Selvom både andre 

organisationer og udbydere bør have en central plads i monitoreringsindsatsen, 

anbefales det, at HK på fokusområder og i særlige sager selv gennemfører 

monitorering. Hvor meget HK bør vælge at basere sig på andres overvågning vil 

naturligvis afhænge af, hvor god en monitoreringsindsats disse gennemfører, og hvor 

godt de videreformidler informationerne til HK. Det gælder dog for megen af den 
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information som HK har brug for, at så få eksterne personer som muligt bør have 

kendskab til de oplysninger, som bl.a. konsekvensberegninger, meningsmålinger og 

fokusgrupper genererer. Det gælder også, at HK må opbygge betingelser for intern 

læring, således at den nødvendige viden kan nedlagres i organisationen og ikke 

forsvinder, når medarbejdere søger andre steder hen. 

 

For det andet kan det anbefales, at HK opstiller målsætninger og udpeger 

fokusområder som en forudsætning for at kunne identificere særligt prioriterede sager 

og særligt udsatte grupper af organisationens medlemmer. Det er vigtigt at prioritere 

og udvælge de sager, HK ønsker indflydelse på. Det kan være relevant for HK, at 

diskutere hvilke kriterier, der skal ligge til grund for prioriteringen af enkelte sager. 

Ønskes der primært indflydelse på sager, der berører flest mulige medlemmer? Eller 

som berører særligt udsatte grupper af medlemmer? Eller hvor der er en rimelig 

chance for at gøre en forskel? Eller hvor HK har gode organisatoriske forudsætninger 

for at levere effektive bidrag? Prioriteringen bør ske på grundlag af målsætninger, og 

den bør generelt have for øje, hvordan medlemstilgangen kan styrkes, og hvordan 

medlemmernes opbakning bag HK kan højnes. 

 

For det tredje bør HK styrke sin interne koordination. Der stilles ikke kun krav til 

teknisk viden for at gøre sig gældende, men også til viden om indflydelseskanalerne 

og de procedurer og processer, der gælder i disse. Der stilles endvidere krav til indsigt 

i den konkrete politiske situation, som aktørerne handler indenfor. Forstår man ikke 

policy processens karakter og institutionelle adgange, er det ikke nemt at finde frem til 

de rette aktører eller at få skabt lydhørhed for sine synspunkter. Endeligt stilles der 

krav om at kunne kombinere analytisk kompetence med kommunikative færdigheder. 

Udover at have en holdning til de konkrete politikker, skal medarbejderne således 

forstå de formelle og uformelle procedurer, som de andre aktører agerer indenfor. 

HK’s medarbejdere skal også kunne se de mediemæssige muligheder i forbindelse 

med at påvirke procedurerne. Alt i alt betyder dette, at det ikke er tilstrækkeligt, at 

lade tekniske eksperter håndtere de prioriterede sager, men at det er vigtigt, at der 

udover en teknisk ekspert tilknyttes en medie- og politisk rådgiver.  

 

For det fjerde er det anbefalelsesværdigt at anvende den type strategi, der 

indledningsvist blev beskrevet som proaktiv. Proaktiv påvirkning kræver 

proceduremæssig viden, men også at man afsætter den fornødne tid til at formulere 
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realistiske alternativer. Proaktive strategier kræver ofte, at man er tidligt ude og ved, 

hos hvilke aktører det er centralt at skabe interesse. Derudover er det vigtigt, at HK 

ikke kun gør sig overvejelser omkring substansen af nye initiativer, men også forsøger 

at sætte dagsordenen i forhold til, hvilken form nye initiativer skal have, og hvilken 

reguleringsmåde (lovgivning, bekendtgørelse, retshåndhævelse, etc.) der skal 

anvendes. Endelig skal man være opmærksom på, at det ikke kun er interessant at øve 

indflydelse på konkrete beslutningsforløb, men at der også bør søges indflydelse på et 

institutionelt plan, dvs. i udviklingen af nye organisationsformer, 

myndighedsfordelinger og kontrolforanstaltninger. Dette gælder særligt, fordi den 

offentlige sektor i disse år er under omlægning, og at den fremtidige magtfordeling 

derfor er ”åben” som sjældent før – også når der forhandles helt konkrete 

beslutninger. Det er vigtigt, at HK’s medarbejder hele tiden medtænker, hvorledes 

organisationen gennem konkrete beslutninger kan sikre sig en privilegeret 

(institutionel) position i fremtiden. Der er på denne måde mulighed for – gennem 

aktiv deltagelse i dagligdagspolitikken – at tænke bredere og forsøge at influere på, 

hvordan beslutningssystemerne med tiden vil udvikle sig. 

 

For det femte er det vigtigt at anvende så mange formelle og uformelle 

indflydelseskanaler, som det er relevant i de forskellige situationer. Læren er, at én 

indflydelseskanal sjældent vil være nok. I overensstemmelse hermed viste den 

ovenstående gennemgang, at de faglige organisationer generelt er begyndt at satse på 

andre og flere indflydelseskanaler end de formelle. Processtyringen af de mange 

kanaler bliver derfor vigtig. Det er vigtigt, at HK har overblik over, hvilke kanaler 

organisationer anvender, og hvornår HK er aktiv i de forskellige kanaler. Den 

overordnede processtyring må samles i organisationen. Samtidig må den enkelte 

medarbejder have et tilstrækkeligt indblik i, hvor andre medarbejdere er aktive og 

hvor den samlede proces bevæger sig hen.  

 

For det sjette er det vigtigt, at HK lægger megen vægt på netværksskabelse. Det er 

således en central pointe, at hele forudsætningen for at kunne anvende de forskellige 

uformelle indflydelseskanaler er, at HK har det fornødne netværk, der kan aktiveres. 

En stor del af en HK’s udadvendte aktiviteter bør således ikke nødvendigvis handle 

om at få indflydelse på konkrete sager, men om at opbygge/vedligeholde netværk, 

skabe tillid og måske endda gensidige taknemmelighedsforhold. Netværk er afgørende 

for, om man er med i beslutningerne eller ej, men det kræver særlige ressourcer at 
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danne netværk. Det er ofte lettere at skabe netværk, hvis man har noget at bidrage 

med som organisation, f.eks. en særlig viden, god dokumentation, fremadrettede 

konsekvensberegninger, teknisk ekspertise, kendskab til særlige forhold, eller har 

adgang til centrale beslutningstagere, og så videre.  

 

Der er naturligvis grænser for, hvor mange netværk den enkelte medarbejder kan 

indgå i, og netværk skabes heller ikke sådan uden videre. Alligevel er det vigtigt for 

HK at forsøge at overveje, hvilke organisationer og myndigheder det ville være vigtigt 

at have netværk til, evt. opdelt på særligt udvalgte fokusområder. Derudover bør HK 

være opmærksom på, at der i den nationale påvirkning bør afsættes ressourcer til 

etablering og pleje af sådanne netværk. 

 

For det syvende er det anbefalelsesværdigt, at HK ikke udelukkende forsøger at 

påvirke nye initiativer, men også aktivt søger at sikre en effektiv håndhævelse af den 

eksisterende lovgivning og aftaler. Erfaringen viser, at anlæggelse af sager er et godt 

redskab til håndhævelse, da det i praksis kan give bedre og hurtigere gevinster end at 

forsøge at få helt nye initiativer kørt igennem lovgivningsapparatet. For at en 

håndhævelse kan finde sted, er det dog en forudsætning, at der eksisterer procedurer 

eller organisationer, der kan overvåge mulige brud på regel og aftale. HK bør på den 

baggrund konstant overveje, hvorledes konkrete beslutninger ligesom aftaler og 

lovgivning efterfølgende kan kontrolleres og håndhæves. Dette gælder særligt i den 

nuværende situation, hvor soft law i stigende grad anvendes, og hvor de offentlige 

organisationer (herunder sygehuse og undervisningsinstitutioner) får større frihed til 

selv at tilrettelægge deres daglige virke. Procedurer for evaluering er en vigtig arena 

for indflydelse; det samme er kvalitetskontrol og retshåndhævelse.  

 

4.7 Opsummering 
Det korporative samspil mellem organisationer, politikere og embedsmænd er blevet 

forandret. Forandringerne har især været omfattende siden 1980’erne. Det er sket 

samtidig med, at samarbejdet mellem Socialdemokratiet og de faglige organisationer 

er disintegreret, og arbejder- og funktionærorganisationer er begyndt at pleje intensive 

kontakter uden om SD og LO og med politikere fra langt flere partier. Forandringer i 

stemmeafgivning hos vælgerne har presset Socialdemokratiet til at varetage sine egne 

interesser, der tit har vist sig at være modstridende med de faglige organisationers 
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interesser. Globalisering har fået flere efter hinanden følgende regeringer til at indføre 

omkostnings- og udgiftspolitisk styring med konsekvenser for aftale- og 

overenskomstsystemets selvstændighed, men også med konsekvenser for det 

korporative samspil internt i staten. De traditionelle kanaler til indflydelse på de 

politiske beslutningsprocesser er enten blevet lukket, eller har mistet deres centrale 

betydning. Det gælder både kanalen via Socialdemokratiet, og kanalen via de 

offentlige udvalg, herunder høringsprocedurer mv.  Af samme grund udvikler de 

faglige organisationer sig til politiske organisationer. De er blevet mere aktive i deres 

kontakter til embedsmænd og politikere; de tager i stigende grad selv initiativ til 

politiske kontakter; de anvender stadig flere uformelle indflydelseskanaler; herunder 

medierne. Rapporten konkluderer, at det nationale politiske system i dag åbner mange 

– og mange nye – veje til politisk påvirkning.  Men også, at det især er de uformelle 

kanaler, der er blevet mest betydningsfulde – uden at det nødvendigvis betyder, at de 

formelle bør nedprioriteres. Mange af de politiske processer er stærkt påvirket af, 

hvilke sager der er tale om, og inden for hvilke politikområder (beskæftigelse, 

uddannelse, arbejdsmiljø m.v.) de foregår. I den sammenhæng er alliancedannelser – 

der omfatter flere partier, flere faglige organisationer og også 

arbejdsgiverorganisationerne – blevet vigtige. Blandt respondenterne betegnes politisk 

”berøringsangst” som en fare for effektiv interessevaretagelse.         
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5 MEDIEKANALEN 

af Peter Kjær66 

 

5.1 Indledning 
Formålet med dette kapitel er at undersøge udviklingen i massemedierne som politisk 

indflydelseskanal for HK. Kapitlet skal dels beskrive det ændrede handlerum for HK, 

dels identificere en række af de udfordringer, HK står over for i forhold til medierne.  

 

Kapitlet forsøger ikke at dække hele spektret af betingelser for HK’s kommunikation 

og vil heller ikke forsøge at vurdere effekten af de hidtidige satsninger på 

kommunikationsområdet. Fokus vil både være smallere, men i nogle henseender også 

bredere end det, man ser i kommunikationsstrategiske analyser og i debatten om 

HK’s synlighed og profilering i medierne. Der fokuseres alene på medierne som en 

kanal for politisk og strategisk indflydelse, dvs. som en arena for ekstern lobbyisme. 

Det er først og fremmest af interesse, at se på betingelserne for organiseret 

interessevaretagelse via massemedierne. Dernæst er det af interesse at se på den 

politiske interessevaretagelse, eller på, hvordan en organisation som HK, via 

medierne, kan være med til at påvirke politiske beslutninger omkring Folketing og 

centraladministration. Vi afgrænser undersøgelsen til det nationale niveau, men er 

bevidste om, at især de lokale medier udgør en vigtig kanal for indflydelse for HK. 

Samtidig afgrænses undersøgelsen til at omhandle, hvordan medierne, 

arbejdsmarkedsjournalistikken og den konkrete mediedækning af HK har udviklet sig 

over tid. Vi ser på den generelle medieudvikling siden 1970’erne, men fokuserer især 

på hvad der er sket siden midten af 1990’erne.  

  

Sammenfattende vil kapitlet beskrive og analysere betingelserne for ekstern lobbyisme 

via medierne ved at:  

 
• Beskrive udviklingen i medier, kilderelationer og journalistik på 

arbejdsmarkedsområdet, generelt og specifikt i forhold til HK;  

                                                 
66 Dette kapitel er redigeret af Ove K. Pedersen, som også er eneansvarlig for alle ændringer i forhold til 
delrapport udarbejdet af Peter Kjær. 
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• Analysere medierne som en indflydelseskanal, og herunder hvordan medierne 

udgør et særligt handlerum med betydning for HK’s interessevaretagelse; 

• Vurderer udviklingstendenser og strategiske udfordringer for HK. 

 

5.2 De vigtigste konklusioner 
Hovedkonklusionen er, at mediekanalen har ændret karakter. Kanalen var tidligere 

præget af formaliserede relationer mellem faglige organisationer og presse, udmøntet i 

en strategi for medieejerskab, af organiserede og institutionelt givne mødesteder 

mellem journalister og organisationsrepræsentanter og af en arbejdsmarkeds-

journalistik, orienteret mod at redegøre for forhandlinger mv. i det etablerede 

forhandlingssystem. I dag præges kanalen af gensidigt uafhængige parter (medier og 

organisationer), der hver især konkurrerer om adgang til mediekanalen. Den præges 

også af, at kilderelationer er præget af gensidig afhængighed og professionalisering, og 

at journalistiske historier orienteres mod begivenheder skabt i et samspil mellem 

kilder og medier. I forhold til at udøve indflydelse kan der udpeges tre væsentlige 

udfordringer: 1) at kunne påvirke betingelserne for deltagelse, 2) at kunne handle 

proaktivt i forhold til mediernes arbejdsrutiner, samt 3) at kunne agere strategisk i 

forhold til mediernes konstruktion af begivenheder. Analysen antyder, at HK på den 

ene side har foretaget en ganske omfattende satsning på mediehåndtering, men at 

satsningen ikke klart peger i retning af at styrke den politiske indflydelse. 

 

5.3 Perspektiv og datagrundlag 
Vi ser medierne som en politisk indflydelseskanal. Begrebet politisk indflydelseskanal 

signalerer på den ene side, at genstanden er relationen mellem organisationer, 

massemedier og politik. Medierne udgør her en af flere veje eller indgange til politisk 

indflydelse, og formålet med analysen er overordnet at forstå, hvilke særlige 

kendetegn, der knytter sig til medierne som kanal. På den anden side signalerer 

begrebet indflydelseskanal, at der er tale om noget relativt stabilt og rutinepræget, dvs. 

om et institutionaliseret sæt af betingelser for indflydelse. Hermed menes, at 

mediekanalen ikke blot er en ”transportstrækning”, men at medierne udgør et særligt 

rum for handlen med egne spilleregler og dermed også særlige indflydelsesmuligheder 

og problemer for den, der ønsker at ”spille spillet”. At der er tale om 

institutionaliserede betingelser antyder noget stabilt, men det er samtidigt væsentligt at 
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have blik for institutionel forandring, for grundlæggende skift i institutionelle 

betingelser.  

 

Vi sondrer mellem tre forskellige dimensioner, der samlet gør det muligt at 

karakterisere mediekanalen: 

 
• Formelt: Hvilke formelle og eksplicitte relationer findes der mellem 

organisationer, massemedier og politik, f.eks. stadfæstet i lovgivning eller via 

kontrakter og aftaler, herunder ejerskab? Hvilke konkrete styringsrelationer er der 

udviklet i forhold til medierne? 

• Uformelt: Hvilke relationer findes der på det mere individuelle og arbejdsmæssige 

plan mellem journalister og organisationsrepræsentanter, herunder konkrete 

interaktioner mellem journalist og kilde, gensidige normer for forholdet mellem 

parterne, osv.?  

• Tekstuelt: Hvordan konstruerer medietekster bestemte roller, forventninger og 

forbindelser i måden, hvorpå teksterne beskriver politik, arbejdsmarked, 

organisationer mv.? Tekstuelle relationer kan være eksplicitte, dvs. udtrykt i 

konkrete vægtninger af temaer og aktører, og implicitte dvs. et produkt af de 

grundlæggende fortælleformer, som benyttes i artiklerne. 

 

I analysen vil vi beskrive udviklingen inden for hver enkelt dimension, men også den 

mere overordnede sammenhæng mellem dimensionerne.67 Tesen er, at forholdet 

mellem medier, organisationer og politik har ændret karakter i alle tre dimensioner i 

de sidste årtier. Dette skift kan udtrykkes som et skift fra ”den institutionelle 

dagsorden” til ”dagsordenen som institution”68. I tesen om et skift fra ”den 

institutionelle dagsorden” til ”dagsordenen som institution” ligger en påstand om, at 

mediernes status er ændret fra at være formelt koblet til politiske og organisatoriske 

aktører, til snarere at indgå i et konkurrenceforhold mellem gensidigt selvstændige 

                                                 
67 De eksisterende undersøgelser af relationen mellem medier og fagbevægelse har især fokuseret på formelle 
relationer. Forskningen har interesseret sig for A-pressens udvikling og problemer (Søllinge og Thomsen, 1988-91; 
Bruhn Jensen 2001-2003; LO’s Medieanalyse 1989a). Fokus har typisk ikke været på den enkelte faglige 
organisation, men på arbejderbevægelsens indflydelsesmuligheder via direkte mediekontrol. Mens der næsten ikke 
findes undersøgelser, som omhandler de enkelte faglige organisationers mere uformelle medierelationer, er der 
dog en del bidrag, som mere bredt interesserer sig for ikke-kommercielle organisationer som medieaktører 
(Hernes ,1978; Eide og Hernes, 1987; Berg & Jonsson, 1991; Grolin, 1999; Tsoukas, 1999 samt Frankel, 2004 
(under udgivelse)). Her fokuseres især på de legitimitetsproblemer, som opstår når interessebaserede og politiske 
organisationer skal kommunikere strategisk. Det journalistiske indhold, arbejdsmarkedsjournalistikken er også 
relativt uudforsket, men berøres dog i en række aktuelle bidrag især i relation til erhvervsjournalistikkens udvikling 
(Garvold & Knorborg, 2002; Lund, 2003; Vilby, 1999; Pedersen et al., 2000; Kjær & Langer, 2004). 
68 Pedersen et al., 2000: Kap. 8. 
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aktører om at sætte dagsorden. Dagsordenen er dermed en institution, som ligger 

mellem og er produkt af konkurrencen mellem de involverede aktører.69 Pointen vil 

være, at netop dette skift indebærer væsentlige strategiske udfordringer for deltagerne, 

herunder HK. Analyseapparatet kan sammenfattes i følgende skema: 

 

Tabel 11: Analyseapparat 

 Formelt Uformelt Tekstuelt 

Den institutionelle 
dagsorden 

Formelle relationer Institutionaliserede 
mødepladser 

Hændelser 

Dagsordenen som 
institution 

Gensidig 
selvstændiggørelse 

Forhandlede relationer Begivenheder 

 

Datagrundlaget for analysen udgøres især af eksisterende empiriske studier. I 

beskrivelsen af den generelle medieudvikling bygger vi primært på materiale fra 

projektet ”Politisk journalistik – historie og udvikling”70, der undersøgte den politiske 

journalistiks udvikling i de sidste 40 år. Projektet gennemførte blandt andet en 

interviewrunde og en surveyundersøgelse (i 1998) af relationer mellem journalister og 

beslutningstagere. Desuden opbyggede projektet en indholdsdatabase med avisartikler 

fra Aktuelt (Socialdemokraten), Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Politiken i 

1958, 1978 og 1998. Indholdsdatabasen giver blandt andet et kvantitativt og 

kvalitativt billede af, hvordan økonomi- og erhvervsstoffet har udviklet sig siden 

1950’erne. En del af dette materiale er blevet genkodet (502 artikler fra 1978 og 

1998), for mere præcist at kunne beskrive den ændrede redaktionelle prioritering af 

arbejdsmarkedsstoffet.  

 

HK’s rolle og udvikling beskrives med udgangspunkt i skriftligt materiale fra HK 

samt 10 interviews gennemført i efteråret 2003 med repræsentanter for HK (med 

særlig fokus på kommunikationsarbejdet) og eksterne iagttagere, herunder tre 

erhvervsjournalister71. Interviewmaterialet belyser dels den generelle medieudvikling, 

dels HK’s rolle som medieaktør. For mere præcist at kunne beskrive, hvordan HK 

placerer sig i mediebilledet, er der, med udgangspunkt i Infomedia-databasen, 

                                                 
69 I forhold til begrebet ”medialisering” indebærer tesen om dagsordenen som institution, at vi ikke blot vil betone, 
hvordan politiske organisationer nødvendigvis ’indstiller’ sig på medierne, men hvordan der er tale om en gensidig 
relation, hvor adskillige konkrete strategier er mulige. 
70 Carlsen et al., 1999; Pedersen et al., 2000. 
71 Af hensyn til de eksterne iagttagere er interviewmaterialet anonymiseret, dog således at det er muligt at se, om vi 
refererer en intern eller en ekstern iagttager.  
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registreret og kodet samtlige HK-relaterede avisartikler hvert andet år i perioden 1993 

til 2003. Udgangspunktet har været samtlige artikler, der nævner HK – i Aktuelt, 

Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken. Artiklerne, i alt 2220, er kodet efter 

placering, teksttype, stofområde og aktører samt efter en række relaterede kategorier.  

 

Det samlede datamateriale fokuserer på nationale medier og for indholdsanalysens 

vedkommende på en række landsdækkende aviser. Afgrænsningen er bestemt af 

ressourcemæssige hensyn, men begrundes i øvrigt i en antagelse om, at især 

omnibusaviserne Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske har fået status som centrale 

aktører i ”nyhedernes fødekæde”72. Afgrænsningen indebærer imidlertid også, at vi 

ikke kan sige noget om de særlige betingelser, der kan gøre sig gældende på regionalt 

og lokalt niveau, når arbejdsmarkedsrelaterede emner dækkes af medierne. Samlet gør 

datamaterialet det muligt både at beskrive generelle udviklingstræk i medier og 

journalistik og mere specifikke kendetegn ved HK’s relation til medierne, hvad angår 

såvel den formelle og uformelle dimension som den tekstuelle dimension. 

 

5.4 Relationen mellem medier og organisationer: fra ejerskab til 
kildeforhandling 
Forholdet mellem medier og de faglige organisationer kan beskrives på to planer: (1) 

som et spørgsmål om ejerskab eller kontrol; og (2) som et spørgsmål om den daglige 

interaktion mellem journalister og organisationsrepræsentanter. 

  

Ejerskabsdimensionen er entydigt blevet mindre vigtig i forholdet mellem 

organisationer og medier. Fagbevægelsens strategi var i mange år at skabe en egen 

medieplatform, der kunne repræsentere bevægelsens standpunkter i et borgerligt 

domineret medielandskab og modvirke kommercialiseringen af massemedierne. Støtte 

til egne fagblade udgjorde her en tung udgiftspost, men også støtten til dagbladet 

Aktuelt og engagementer i radio- og tv-produktion, især på lokalt niveau udgjorde 

centrale mediemæssige satsninger73. Samlet set har satsningen været mindre vellykket. 

Det lykkedes ikke at bevare Aktuelt, der måtte lukke i 2001, og heller ikke radio- og 

                                                 
72 Lund, 2001. Aktuelt indgår i studiet på grund af avisens særlige status i et fagbevægelsesperspektiv. 
73 I 1989 beskrives arbejderbevægelsens samlede mediepolitiske målsætning som ”Arbejderbevægelsen etablerer 
medier for at fremme sine synspunkter og ikke for mediernes egen skyld. Arbejderbevægelsen bygger på den 
demokratiske socialisme. Holdningerne og etikken heri må afspejle sig i bevægelsens medieindsats – både over for 
egne medier og i forhold til den generelle medieudvikling i samfundet” (LO’s Medieanalyse, 1989b: 13). Dette 
forslag til målsætning begrundede dels medieejerskab, dels en indsats for medieundervisning og for public service 
idealerne i radio og tv. 
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tv-satsningen har givet varige resultater. Hvad angår forholdet til Aktuelt, gik 

udviklingen, i forbindelse med Aktuelt relancering som Det Fri Aktuelt, i retning af 

større vægt på redaktionel frihed og dermed en løsere kobling til fagbevægelsen74. 

Efter Aktuelts lukning har fagbevægelsen engageret sig som medieejer (med en 

ejerandel på 30 %) i forhold til gratisavisen MetroXpress, men uden at ejerskabet 

synes at medføre forventninger om redaktionel indflydelse. I dag står kun fagbladene 

tilbage som en væsentlig selvstændig mediesatsning, der aktuelt trues af regeringens 

fjernelse af portostøtten.  

 

I 1990’erne skifter fagbevægelsen gradvist strategi i mediepolitikken ud fra en 

erkendelse af, at ”folk har mistet troen på, at flere penge er et fornuftigt middel”75. En 

væsentlig ny satsning er opbygningen af NET-redaktionen i 1991. NET-redaktionen 

oprettes først som en nyhedstjeneste for A-pressen, men i løbet af et par år bliver det 

en central ambition at levere nyheder til et bredt netværk af kommercielle og ikke-

kommercielle medier. Fra slutningen af 1990’erne er der i det hele taget en bred 

satsning på internetbaseret kommunikation i form af hjemmesider, nyhedsbreve og 

web-magasiner76. Udviklingen af netmedier gør det muligt for organisationerne på en 

og samme tid at profilere sig i forhold til medlemmerne, og samtidigt formidle 

nyheder og information til eksterne interessenter: borgere, journalister, m.fl. Her 

opbrydes sondringen mellem intern og ekstern kommunikation, men samtidigt 

etableres også et alternativ til fagbladene. I 2002 lancerer LO nyhedsbrevet A4 for at 

”formidle fagbevægelsens synspunkter omkring arbejdsmarkeds- og 

velfærdsudviklingen”77. A4 kan ses som en parallel til Ugebrevet Mandag Morgen, der 

dels retter sig mod beslutningstagere i offentlige og private organisationerne, dels 

leverer citathistorier til øvrige medier – Mandag Morgen. Samlet synes fagbevægelsens 

mediepolitiske strategi i dag at afspejle en ambition, der ikke så meget handler om at 

kontrollere en bestemt kommunikationskanal til læsere, som at styrke 

forbindelseslinjerne til medlemmerne (og især de unge) og gøre sig til en interessant 

kilde – for andre medier. 

 

På samme måde har den daglige interaktion omkring nyhedsdækningen ændret 

karakter på en række punkter. Vi har ikke adgang til systematiske beskrivelser af f.eks. 

                                                 
74 Grelle, 1996. 
75 LO,1995: 18. 
76 LO, 1999. 
77 LO, 2002. 
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arbejdsmarkedsjournalistikken i 1970’erne og 1980’erne, men samtlige respondenter, 

som vi interviewede til denne undersøgelse, har beskrevet ”før” i nogenlunde 

enslydende termer:  

 

Arbejdsmarkedet var et prioriteret stofområde. Arbejdsmarkedsdækningen var 

fokuseret på de store organisationer og på de centrale forhandlingsforløb, især 

omkring overenskomster, kongresser osv. Arbejdsmarkedsjournalistikken havde høj 

status blandt journalister og prægedes af journalister med stor erfaring og konkret 

indsigt i ”organisationsverdenen”. Arbejdsmarkedsjournalister var typisk mænd, og 

relationen til kilderne var tætte og tillidsprægede. Dækningen af de faglige 

organisationer var omfattende og stabil, og i høj grad bundet til de organiserede 

mødesteder mellem organisationerne, hvilket beskrives af en intern informant: ”Før i 

tiden stod alle arbejdsmarkedsjournalister ude foran den store hvide port og ventede 

på, at LO og DA kom frem med et forlig”. En anden beskriver situationen, set fra 

organisationsside som ”Før lænede man sig bare tilbage og så kom journalisterne”.   

 

Respondenterne beskriver dagens situation helt anderledes. Arbejdsmarkedet er som 

sådan ikke et prioriteret stofområde, men er blevet en integreret del af 

erhvervsstoffet. Arbejdsmarkedsdækningen er i mindre grad organisationsorienteret, 

men fokuserer i stedet på de enkelte arbejdstageres situation, på arbejdslivet og på de 

konkrete individuelle konsekvenser af politiske tiltag og økonomiske udviklinger. 

Forhandlingsforløb, kongresser og lignende prioriteres ikke højt. 

Arbejdsmarkedsjournalister har en mere perifer status i dag, og på de større dagblade 

er der kun en håndfuld (kvindelige) journalister, der arbejder med 

arbejdsmarkedsstoffet. Det påpeges af flere, at udskiftningen er blevet større på 

journalistsiden, dels fordi færre har arbejdsmarkedet som et fast stofområde, dels 

fordi arbejdsmarkedsjournalister er på stofområdet i kortere tid end før (bl.a. som 

vikarer og praktikanter), og fordi en del artikler skrives af journalister, som ikke 

arbejder med arbejdsmarkedsstoffet til daglig. Men også organisationssiden har 

ændret sig – især i de sidste 10 år. Organisationerne og deres ledelser har, siges det 

samstemmende, et meget større behov for ”synlighed” i medierne, både af hensyn til 

medlemmerne og for at opnå politisk indflydelse. Organisationerne gør i det hele 

taget mere for at opnå denne synlighed: opbygning af hjemmesider og netaviser, øget 

grad af tilgængelighed i de enkelte organisationer – og udvikling af informations- og 

kommunikationspolitikker.  
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Resultatet af udviklingen beskrives på flere forskellige måder. Kritikere lægger vægt 

på, hvordan journalister har vanskeligere ved at gennemskue komplekse 

forhandlingsforløb og i højere grad er prisgivet professionelle kommunikatører bl.a. i 

virksomheder. Journalisterne har heller ikke samme fornemmelse som før for de 

konkrete forhold på arbejdspladserne, men anlægger typisk en mere ledelsesorienteret 

vinkel78. Eller også tematiseres de individuelle konsekvenser, snarere end de kollektive 

eller principielle konsekvenser af aftaler, reformer, og lignende. Mange nævner 

storkonflikten i 1998 som eksempel på det ringe kendskab blandt menige journalister 

til arbejdsmarkedet og dets organisationer. Andre betoner omvendt, at 

organisationerne heller ikke på samme måde kan regne med medieomtale, hvis de 

nøjes med at udsende en pressemeddelelse. Det betones her, hvordan journalistiske 

nyhedskriterier er blevet helt centrale for relationen: der er ingen automatik (men 

snarere et vist element af tilfældighed) i nyhedsdækningen, men en grundbetingelse 

for at spille med, er evnen til at tænke journalistisk, at kunne levere nyheder, der 

opleves som relevante og interessante af læserne. En ekstern respondent udtrykker 

journalistens holdning således: ”Det skal være en nyhed, ellers gider jeg ikke”, mens 

en intern informant beskriver situationen set fra organisationen: ”Vi kender 

mediernes kriterier, og derfor giver vi dem noget, der er interessant”.  

 

Disse beskrivelser af relationerne understøttes i nogen grad af ”Politisk journalistik-

projektets” surveyundersøgelse af relationer mellem journalister, politikere, 

embedsmænd og organisationsrepræsentanter. Her beskriver de deltagende 

organisationsrepræsentanter (27 ledende personer i interesseorganisationer) 

mediekontakten som væsentlig. Antallet af respondenter er ringe, men svarene giver 

dog visse grove indikationer af relationen. De adspurgte har således hyppigere 

kontakt til journalister på landsdækkende aviser end til folketingspolitikere og 

embedsmænd i centraladministrationen (som er de to øvrige tunge kontakter). Godt 

80 % af de adspurgte angav at have daglige eller ugentlige kontakter med journalister, 

mens kun knap 60 % havde lige så hyppige kontakter til politikere og 

centraladministration. Til gengæld angiver omkring halvdelen af de adspurgte også at 

have kontakt til en meget bred vifte af journalister (mere end 15 forskellige) i løbet af 

et år, hvilket både antyder intensiteten i kontakten, men måske også omsætningen på 

journalistsiden. Det er således også kun en tredjedel af de adspurgte, der angiver at 

                                                 
78 Se også Vilby, 1999. 
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have haft en stabil kontakt og kun en fjerdedel, der angiver at have udviklet et 

personligt tillidsforhold til seks eller flere journalister fra de landsdækkende aviser. 

Disse tal siger naturligvis ikke noget om udviklingen i kontakter, men sammenholdt 

med organisationsrepræsentanternes øvrige kontaktflade er stabiliteten og 

tillidspræget ringe. Samtidigt angiver næsten 60 % dog, at kontakten er præget af en 

høj eller meget høj grad af enighed om spillereglerne for kontakten, hvilket antyder, at 

forholdet ikke nødvendigvis er konfliktfyldt, selv om det ikke er tillidspræget og 

stabilt79.   

 

De ovennævnte analyser antyder, at forholdet mellem de to parter i høj grad ligner 

forholdet mellem virksomheder og journalister, men med den væsentlige forskel, at 

de faglige organisationer ikke som de store virksomheder har ”naturlig” adgang til 

erhvervssektionerne, f.eks. i forbindelse med regnskabsaflæggelse og 

generalforsamlinger, og heller ikke som børsnoterede virksomheder har pligt til at 

offentliggøre bestemte informationer. Flere udsagn tyder på, at journalisterne netop 

har nedprioriteret det, der tidligere var naturlige anledninger til nyhedsdækning, f.eks. 

kongresser. I sammenligning med virksomheder har de faglige organisationer 

vanskeligere ved at styre kilderelationen. Journalister ønsker typisk højt placerede 

kilder, men kan samtidigt lettere finde folk på andre niveauer, der ønsker at udtale sig 

– ikke sjældent i opposition til ledelsen.  

 

Samlet synes forholdet mellem medier/journalister og arbejdstagerorganisationer at 

have udviklet sig væk fra ejer- og kontrolrelationer, og væk fra højtinstitutionaliserede 

relationer mellem arbejdsmarkedsjournalister og organisationsfolk – i retning af et 

mere gensidigt og i nogen grad konkurrencepræget og professionaliseret samspil 

mellem nyhedsorienterede journalister og synlighedsorienterede organisations-

repræsentanter.  

 

5.5 Erhvervs- og arbejdsmarkedsstoffet: privatisering og politisering 
I det følgende beskrives arbejdsmarkedsstoffets udvikling og status i dag. Der vil blive 

set på prioriteringen af arbejdsmarkedsdækningen, fordelingen på stofområder samt 

kilder og aktører i arbejdsmarkedsstoffet. 

 

                                                 
79 Data stammer fra surveyundersøgelsen i Politisk journalistik-projektet 1997-2000. Se også Pedersen m.fl. 2000: 
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5.5.1 Prioritering 

Arbejdsmarkedsstoffets udvikling hænger tæt sammen med opprioriteringen af 

erhvervsdækningen. Avisernes erhvervsdækning er vokset markant siden slutningen af 

1970’erne. I 1978 udgjorde erhvervs- og arbejdsmarkedsstoffet (opgjort som artikler 

hvor erhvervsliv og arbejdsmarked er det vigtigste eller næst vigtigste tema) i 

Politiken, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Aktuelt totalt omkring 22 % af 

samtlige artikler på forsider, indlandssider og erhvervssider. I 1998 var andelen af 

erhvervs- og arbejdsmarkedsstof 34 %80. Målt som andel af samtlige kodede artikler i 

avisen er andelen af artikler på erhvervssider og i erhvervstillæg steget fra 11 % til 26 

%81. 

 

På forsiderne var andelen af artikler omhandlende ”Erhvervsliv og 

arbejdsmarkedsforhold” som et af de to vigtigste temaer 24 % i 1978 og 33 % i 1998, 

så meget tyder på, at erhvervs- og arbejdsmarkedsstoffet ikke blot er blevet 

opprioriteret i forhold til de læsere, der snævert interesserer sig for økonomiske 

forhold, men er blevet en markant del af de landsdækkende avisers overordnede 

nyhedsprioritering. Ser man på erhvervs- og arbejdsmarkedsstoffet ud fra teksttyper, 

er der tale om et stærkt nyhedsorienteret stofområde, hvor mere end 4/5 af samtlige 

artikler omhandlende erhvervsliv og arbejdsmarked er nyhedsartikler. Faktisk er 

andelen af opinionsartikler (ledere, kronikker og debatindlæg) faldet fra godt 12 % til 

8 % mellem 1978 og 1998.  

 

Hvad rummes så mere konkret under overskriften ”Erhvervsliv og 

arbejdsmarkedsforhold”? Igen kan vi beskrive stoffet på to måder: dels som de 

artikler, der optræder på erhvervs- og økonomisiderne, dels som de artikler i aviserne, 

som har stofområdet som et vigtigt tema. På erhvervs- og økonomisiderne stiger 

andelen af artikler, som kan indplaceres under stofområdet ”Erhvervsliv og 

arbejdsmarkedsforhold” fra 61 % til 74 %, mens stofområdet ”Nationaløkonomi og 

offentlige finanser” falder fra 22 % til 5 %. Desuden stiger andelen af artikler, der 

omhandler ”Politi- og retsvæsen” fra 0 % til 8 %, hvilket omfatter retssager, 

                                                                                                                                                     
46, 59 (note 9). 
80 Data er indsamlet i forbindelse med Politisk journalistik-projektet 1997-2000, se også Pedersen m.fl. 2000, 
kapitel 4. 
81 En lignende opgørelse, der har talt erhvervssidernes spaltemillimeterandel i forhold til den samlede mængde 
redaktionelle stof i en uge i 2001, viste at omkring 30 % af Jyllands-Postens redaktionelle stof udgjordes af 
erhvervsjournalistik, mens knap 20 % og knap 15 % af henholdsvis Berlingske Tidendes og Politikens 
redaktionelle stof var erhvervsjournalistik. Opgørelsen er konservativ, da der er meget der tyder på, at 
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økonomisk kriminalitet osv. Alle tre tendenser peger i retning af en øget orientering 

mod erhvervsøkonomiske forhold, delvis på bekostning af generelle økonomisk-

politiske forhold.  

 

Tabel 12: Artikler, der optræder på Erhvervs- og økonomisiderne, fordelt på 
stofområder for årene 1978 og 1998 i % 

 1978 1998 

Erhvervs- og 
arbejdsmarkedsforhold 

61 74  

Nationaløkonomi og 
offentlige finanser 

22  5  

Politi- og retsvæsen 0  8  

Øvrige 17  13  

 

Cirka en tredjedel af artiklerne på erhvervs- og økonomisiderne omhandlede 

arbejdsmarkedsforhold i 1978, mens andelen var faldet til en fjerdedel i 1998. Det 

samme gør sig gældende, hvis man tæller det samlede antal artikler om 

arbejdsmarkedet kodet under stofområdet ”Erhvervsliv og arbejdsmarkedsforhold” 

(fra 38 % i 1978 til 28 % i 1998). I stedet er der sket en markant stigning i antallet af 

artikler omhandlende enkeltvirksomheder og markeder (fra 36 % i 1978 til 45 % i 

1998). Øvrige artikler omhandler bredere erhvervsforhold82. Umiddelbart ser 

arbejdsmarkedsstoffet altså ud til at være reduceret markant til fordel for 

virksomhedsstoffet. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at den totale mængde artikler 

om arbejdsmarkedsforhold i de registrerede aviser er steget fra 63 til 95 i den kodede 

uge.   

 

Arbejdsmarkedsstoffet dominerer ikke forsiderne. Snarere er der tale om en lille, men 

stabil andel af arbejdsmarkedshistorier på forsiden (5 % i 1978; 7 % i 1998)83, men her 

er der tale om meget små tal. Arbejdsmarkedsstoffet er ligesom det samlede erhvervs- 

og arbejdsmarkedsstof klart domineret af nyhedsartikler. Andelen af opinionsartikler 

                                                                                                                                                     
erhvervsjournalistiske artikler også kan findes i såvel indenrigsstoffet som i kultur- og sportsstoffet (Garvold og 
Knorborg, 2002). 
82 I Stig Hjarvards analyse af udviklingen i tv-nyhederne i Danmark (Hjarvard, 1999) er der en optælling af DR’s 
nyhedsindslag for en måned i 1974, 1984, 1990 og 1997. Her kan der først noteres en stigning i 
arbejdsmarkedsstoffet fra 9.1 % til 14.1 % af indslagene og derefter et fald i 1990 og 1997 til henholdsvis 5.3 % og 
3.8 %. Et lignende fald kan noteres for TV2’s nyhedsdækning af arbejdsmarked (s. 263ff). Garvold og Knorborg 
(2002) når ligeledes frem til, at kun 2,5 % af artiklerne på erhvervssiderne omhandler ”arbejdsmarkedsforhold”, 
hvilket dog skyldes en noget snævrere definition af stofområdet (der bl.a. ikke omfatter f.eks. arbejdsmiljø), end 
den vi har anvendt. 
83 Det er vigtigt at pointere, at den kodede uge i 1998 lå før storkonflikten. 
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lå i 1978 på nogenlunde samme niveau som det samlede erhvervs- og 

arbejdsmarkedsstof, mens andelen af opinionsartikler i 1998 er en smule højere i 

arbejdsmarkedsstoffet sammenlignet med det samlede stofområde. 

 

Ses der på fordelingen mellem medier, var Aktuelt helt dominerende i 1978 med en 

andel på 55 % af en uges arbejdsmarkedshistorier, efterfulgt af Jyllands-Posten med 

kun 20 % og med Berlingske og Politiken på de efterfølgende pladser med endnu 

lavere andele. I 1998 har Aktuelt stadigvæk flest artikler, men fordelingen er blevet 

mere ligelig: Aktuelt 30 %; Berlingske 28 %; Jyllands-Posten 25 % og Politiken 18 %. 

Med andre ord: Arbejdsmarkedsstoffet har trods den generelle nedprioritering vundet 

bredere indpas i mediebilledet, og er ikke længere reserveret fagbevægelsens eget 

medie.  

 

5.5.2 Stofområder 

Hvis man alene ser på de henholdsvis 63 og 95 artikler, der med sikkerhed kan 

kategoriseres som faldende under overskriften ”Arbejdsmarkedsforhold”, er der en 

forbløffende stabilitet mellem 1978 og 1998, hvad angår det overordnede indhold. Vi 

inddelte stofområdet i tre delområder: ”Fagligt stof” (fagforeninger, overenskomster, 

forhandlingssystemet), ”Arbejdsmarkedspolitik” (inkl. Beskæftigelsespolitik og 

uddannelsespolitik med kobling til arbejdsmarkedet), samt ”Arbejdsliv” (individuelle 

arbejdsforhold, arbejdsmiljø og lignende).  

 

Tabel 13: Artikler, der omhandler arbejdsmarkedsforhold, fordelt på årene 1978 
og 1999 i % 

 1978 1998 

Arbejds- og 
beskæftigelsespolitik (udd.) 

43  45  

Arbejdsliv 38  33  

Faglig organisering 
(overenskomster) 

19  22  

 

Fordelingen mellem de tre områder var 19/43/38 i 1978 og 22/45/33 i 1998. 

Udviklingen synes altså ikke at gå i retning af en generel nedprioritering af spørgsmål 

omhandlende bredere arbejdsmarkedsforhold – til fordel for en fokusering på mere 

individorienterede spørgsmål som f.eks. arbejdsmiljø og karriere. Til gengæld kan der 
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spores en kvalitativ forskydning i arbejdslivshistorier fra historier, der f.eks. ser på 

sociale konsekvenser af arbejdsløshed i 1978 til en øget vægtning af historier om 

psykisk og fysisk arbejdsmiljø i 1998. Ligeledes kan der, over en bred kam, spores en 

øget interesse for individuelle konsekvenser af bredere tiltag, men vi har ikke kunnet 

måle styrken i denne udvikling. 

 

Ses på fordelingen på aviser, er det tydeligt, at mens alle fire aviser prioriterede 

arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken, så har Jyllands-Posten, Berlingske 

Tidende og Politiken markant opprioriteret dækningen af arbejdslivsstoffet og det 

faglige stof, tilsyneladende i takt med opprioriteringen af erhvervsstoffet. 

Tilsyneladende er såvel arbejdsmiljø som overenskomster/løn også interessante i en 

erhvervsøkonomisk sammenhæng.  

 

5.5.3 Aktører og kilder 

Flere undersøgelser84 antyder at de faglige organisationer er kommet til at stå svagere 

som kilder i mediebilledet. I 2001 udgør erhvervsorganisationer og fagforeninger kun 

8-9 % af det samlede antal citerede kilder på erhvervssiderne i Jyllands-Posten, 

Politiken og Berlingske Tidende. Topscorere er topledere, der tegner sig for mellem 

21 % og 25 % af de citerede kilder85. ”Politisk journalistik-undersøgelsen” skelner 

ikke entydigt mellem kilder og aktører, men koder alene ”subjekter”, som er de 

talende eller handlende aktører i en artikel. Her er det ikke muligt at konstatere et 

entydigt fald i de faglige organisationers betydning. I såvel 1978 og 1998 optræder 

arbejdsarbejdsmarkedsorganisationer som et af de to vigtigste subjekter i 7-8 % af de 

kodede artikler. Andelen er højere på erhvervs- og økonomisiderne, hvor der kan 

konstateres et mindre fald fra 15 % i 1978 til 13 % i 1998.  

 

Ser man alene på, hvilke aktører der fremstilles som dominerende i artiklerne, kan der 

spores en interessant udvikling mellem de to punktnedslag. I 1978 er de faglige 

organisationer den vigtigste aktørtype i artikler om arbejdsmarkedspolitik. I 1998 er 

rollen overtaget af folketings- og regeringsmedlemmer. I artikler om arbejdsliv gør 

stort set den samme rolle-omfordeling sig gældende (dog med ”borgere” som en 

vigtig aktør i 1978), mens organisationerne entydigt dominerer artiklerne om faglig 

organisering og overenskomster i begge år. Denne iagttagelse støttes også af en 

                                                 
84 Lund, 2003; Garvold og Knorborg, 2002. 
85 Garvold og Knorborg, 2002: Bilag. 
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kvalitativ analyse af erhvervs- og arbejdsmarkedsstoffet, der noterer, at politiske 

udmeldinger fra ministre spiller en vigtigere rolle i 1998 end i 197886. En tolkning er, 

at arbejdsmarkedsstoffet ikke blot er blevet del af erhvervsstoffet, men at det også er 

blevet ”politiseret”, dvs. at arbejdsmarkedsforhold i stigende grad fremstilles som en 

arena for folketingspolitikere, ministre og lignede aktører, i konkurrence med 

organisationerne. 

 

Yderligere en iagttagelse i forhold til kilde-spørgsmålet er, at artikler i 1998 ikke så 

ofte tager udgangspunkt i konkrete hændelser og handlinger, men snarere i politiske 

udspil som rapporter, betænkninger og lignende87. Tendensen synes at være, at når 

erhvervs- og arbejdsmarkedsstoffet i højere grad præges af politiske (ministerielle) 

udspil, så får de faglige organisationer en mere reaktiv rolle, som kommentatorer af 

modpartens initiativer. Tendensen er imidlertid også, at organisationerne præsenterer 

egne analyser mv. som et modspil til de officielle udspil (se senere).  

 

Samlet kan det konkluderes, at erhvervsstoffet har udviklet sig markant, og at 

arbejdsmarkedsstoffets relative andel dermed er faldet i de sidste 25 år. 

Arbejdsmarkedsstoffet har imidlertid ikke ændret afgørende karakter, hvis man ser på 

fordelingen mellem arbejdsmarkedspolitik, fagligt stof samt arbejdslivsstof. Samtidigt 

tyder meget på, at stoffet trods dette er blevet både ”privatiseret”, dvs. relateret til 

erhvervsøkonomiske/privatøkonomiske problemstillinger – og ”politiseret” dvs. gjort 

til del af politiske processer omfattende partipolitiske aktører i Folketing og regering. 

En tolkning kunne være, at arbejdsmarkedsstoffet ikke længere blot er en formidling 

af processer og resultater fra forhandlingssystemets institutioner, men er i stigende 

grad blevet en indgang både til den enkelte (privat-)økonomisk interesserede borger 

og til det politiske system. 

 

5.6 HK-stoffets udvikling 
I det følgende uddybes beskrivelsen af arbejdsmarkedsjournalistikken mv., ved at der 

ses nærmere på udviklingen i de historier, som omhandler HK. Vi har kodet alle 

artikler uanset størrelse (2220 artikler) i 1993, 1995, 1997, 1999, 2001 samt 2003 i 

Aktuelt, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Politiken. Kriteriet har været, at HK 

skulle nævnes i artiklen. Analysen bygger på materiale fra Infomedia. Desværre har de 

                                                 
86 Pedersen et al., 2000; Horst, 1999. 
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fire aviser ikke været på Infomedia i hele perioden, hvilket indebærer, at der kun 

findes sammenlignelige tal for 1997, 1999, 2001 (hvor Aktuelt dog udgår) og 200388. 

Beskrivelsen vil se på fordelingen af HK-stoffet i forskellige indholdsdimensioner, 

hvilket både kan give fingerpeg om de udvalgte mediers prioritering af stoffet – og 

om HK’s egne prioriteringer på kommunikationsområdet. 

 

5.6.1 Prioritering 

Det samlede omfang af HK-omtalen i de udvalgte medier er faldet siden 1997 fra 

totalt 556 artikler i 1997, 438 i 1999, 331 i 2001 og 338 i 2003. En væsentlig forklaring 

er Aktuelts lukning i 2001. I de to foregående år stod avisen for mellem 28 % og 34 

% af den samlede omtale af HK. Ser man på omtalen i de øvrige aviser er der for 

Berlingske Tidendes vedkommende sket et fald fra mellem 100 og 180 artikler pr. år i 

1993-1997 til mellem 70 og 90 artikler pr. år. Politikens omtale er også stagnerende, 

men synes at ligge på omkring 80-90 artikler pr. år. Omvendt er der for Jyllands-

Postens vedkommende tale om en markant stigning fra 126 i 1997 til 185 i 2003. 

Materialet viser på den ene side, hvor stor betydning Aktuelt havde, men også lidt 

overraskende at Jyllands-Posten i 2003 havde flere HK-relaterede artikler end noget 

andet medie i den analyserede periode. Udsvingene kan i nogen grad bero på 

tilfældigheder, men for Berlingske Tidendes vedkommende synes der at være tale om 

en egentlig nedprioritering af stoffet.  

 

Tabel 14: Artikler, hvor HK er omtalt, fordelt på medier pr. år i % 1993-2003 

 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

Aktuelt 0  0  28  34  9  0  

Berlingske 51  49  29  20  22  22  

JP 0  0  23  29  41  55  

Politiken 49  51  20  17  28  23  

 

Er HK-stoffet blevet nedprioriteret som forsidestof? Her har vi at gøre med relativt 

små tal over hele perioden – mellem 3 % og 5 % af det samlede antal artikler, og det 

er ikke muligt at se et fald i forsideplacering, snarere er andelen temmelig stabil. 

                                                                                                                                                     
87 Horst, 1999: 52f. 
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Andelen svarer i øvrigt til arbejdsmarkedsstoffets andel i øvrigt. Ses på enkeltmedier, 

har der været en lille overvægt af forsideplaceringer i Politiken, men igen er tallene 

små – mellem 2 og 9 artikler pr. år89. 

 

HK-stoffet domineres helt entydigt af nyhedsartikler. Andelen af nyhedsartikler (inkl. 

notitser og telegrammer) er i hele perioden på mellem 87 % og 91 % af det samlede 

stof. Andelen af opinionsartikler (debatindlæg, kronikker og ledere) ligger meget 

stabilt på omkring 10 % af det samlede stof, hvilket svarer nogenlunde til 

arbejdsmarkedsstoffet i øvrigt i 1998 (se ovenfor). Til gengæld er det totale antal 

debatartikler faldende fra 1997, men dette må igen tilskrives Aktuelts lukning. Der 

kan således ikke konstateres en tendens til, at HK-stoffet nedprioriteres som 

debatstof – i relation til nyhedsstoffet.  

 

Et sidste mål på prioritering er andelen af artikler fra nyhedsbureauer, idet det 

antages, at en høj andel antyder, at stofområdet ikke dækkes systematisk af avisen. 

Heller ikke her kan der konstateres en nedprioritering af området. Den totale andel af 

bureauartikler ligger stabilt på 10 % -17 % af det samlede antal artikler (inkl. notitser). 

Samlet kan der konkluderes om stoffets prioritering, at mens den samlede 

stofmængde er faldet, så synes der kun for Berlingske Tidendes vedkommende at 

være tale om en nedprioritering, mens stoffet er opprioriteret af Jyllands-Posten og 

stabilt for Politikens vedkommende. Og der kan ikke påvises en nedprioritering, hvis 

der ses på forsideplacering, opinionsstof og brug af bureaustof90. 

 

5.6.2 Stofområder 

Ikke overraskende falder broderparten af HK-stoffet inden for stofområdet 

”Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold”, men der er dog visse udsving over tid. I 1993 

og 1995 placeres mere end 80 % af artiklerne inden for denne kategori, mens andelen 

i 1997-2001 falder til mellem 70 % og 77 % for så at stige igen i 2003. Årsagen til 

udsvinget synes til dels at være, at 1999 og 2001 var valgår, hvorfor der var en del 

                                                                                                                                                     
88 Jyllands-Posten optræder først på Infomedia fra 1996. Aktuelt udkommer sidste gang d. 6/4, 2001. Den 
samlede kodning er afsluttet d. 8/12, 2003, og der mangler således artikler fra cirka 3 uger i 2003.  
89 Infomedia gør det desværre ikke muligt på en enkelt måde at se, hvor artiklerne i øvrigt er placeret i avisen. 
Infomedia opgiver først og fremmest sidetal, mens øvrige angivelser af placering ikke er systematiske. 
90 I denne sammenhæng kunne det naturligvis være interessant at sammenligne med øvrige fagforbund. Det kunne 
også være interessant at overveje om den manglende nedprioritering hænger sammen med HK’s egne 
synlighedsbestræbelser i perioden, hvilket ikke lader sig undersøge i denne form for indholdsanalyse. 
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fokus på ”Christiansborg og Partier”91. Dette stofområde ligger typisk på mellem 5 % 

og 10 % af samtlige artikler. I 1997 var der kommunalvalg og ikke overraskende en 

del fokus på amter og kommuner. 

 

Tabel 15: HK-artikler opgjort på stofområder fra 1993 til 2003 i % 

 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

(Amts)- 
kommunale 
forhold 

0,29  0  4,49  2,51  2,42  1,48  

Adm. og off. 
forvaltning 

0  0  0,36  0  0  0  

Andet 2,29  2,40  2,16  0,23  0,60  0  

Byggeri og 
infrastruktur 

0  0  0,18  2,74  2,42  2,66  

Christiansborg og 
partier 

4,87  5,29  1,98  6,85  11,18  2,36  

Erhvervs- og 
arbejdsmarkeds-
forhold 

87,97  81,73  77,34  70,32  72,51  87,87  

EU-integration 1,43  0,48  3,42  1,60  0,30  0  

Forsvar 0  0  0  0,46  0  0  

Kultur, kirke, 
sport og livsstil 

2  1,44  1,98  2,96  2,42  2,07  

Landbrug og 
fiskeri 

0  0  0  0  0  0  

National-
økonomi 

0  0  0  0,23  0  0,59  

Natur, teknik og 
miljø 

0  0  0  0  0  0  

Politi- og 
retsvæsen 

0,29  3,37  2,16  2,74  2,42  0,30  

Sociale område 0  0,48  1,80  1,60  1,20  0,59  

Sundhed og 
ernæring 

0,29  0,96  1,08  1,60  2,11  0  

Udland 0  0  0  3,20  0  0,30  

Undervisning og 
forskning 

0,57  3,85  3,05  2,96  2,42  1,78  

 

Ligeså interessant som de dominerende stofområder er de fraværende stofområder. 

At ”Landbrug og Fiskeri” er fraværende i alle årene, kan næppe overraske. Mere 

overraskende er det, at stofområdet ”Administration og offentlig forvaltning” kun 

                                                 
91 I 2001 var der en debat om partistøtte i forbindelse med valgkampen. 
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tegner sig for to artikler i hele perioden, og ”Nationaløkonomi” kun tegner sig for i 

alt 3 artikler. På miljøområdet er HK helt fraværende. ”EU-integration” tegner sig for 

i alt 33 artikler, men heraf optræder 26 i 1997, hvor man diskuterede Amsterdam-

traktaten, og i 1999, hvorefter der kun er 1 artikel i 2001 og ingen i 2003. Umiddelbart 

synes de fraværende stofområder at tyde på, at HK hovedsagelig gør sig gældende på 

det arbejdsmarkedspolitiske område, mens man stort set ikke inddrages i mere 

generelle politiske spørgsmål: forvaltningspolitik, miljøpolitik, generel økonomisk 

politik og vel også Europapolitik.  

 

Vi har også kodet materialet for at få et mere detaljeret indblik i 

arbejdsmarkedsstoffets udvikling. Andelen af artikler, der samlet kan betegnes som 

arbejdsmarkedsstof, lå i 1995 og 1997 på 75 % for derefter at falde til omkring 60 % i 

2001 og 200392. Til gengæld er andelen af artikler omhandlende ”virksomheder og 

markeder” steget fra 1-2 % i 1995 og 1997 til henholdsvis 9 % i 1999, 11 % i 2001 og 

18 % i 2003. Tendensen synes således at være, at HK i stigende grad får omtale i 

forbindelse med historier, der ikke snævert handler om arbejdsmarkedsforhold, men 

hvor organisationen snarere er part i virksomhedsorienterede historier, f.eks. om 

afskedigelser/nyansættelser, og lignende.  

 

Tabel 16: HK-artikler inden for arbejdsmarkedsstoffet i 1993 til 2003 i % af det 
samlede antal artikler i kodningen samt kodning under virksomheder og 
markeder i samme periode ligeledes i % 

 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

Arbejds-
markeds-
stoffet  

63  75  78  71  62  59  

Virksomheder 
og markeder 

1  1  2  9  11  18  

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Arbejdsmarkedsstoffet, f.eks. i 1997,omfatter faktisk flere artikler end det stof, der er kodet under ”erhvervs- og 
arbejdsmarkedsforhold”. Hele materialet er genkodet med færre kategorier, hvorfor artikler som tidligere blev 
placeret under f.eks. ”sundhed og ernæring” samt ”undervisning og forskning” nu er indplaceret under 
”arbejdsliv” eller ”arbejdsmarkedspolitik”.  
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Tabel 17: HK-artikler indenfor arbejdsmarkedsstoffet fordelt på tre typer af 
arbejdsmarkedsstof: arbejds- og beskæftigelsespolitik, arbejdsliv og faglig 
organisering i % af arbejdsmarkedsrelaterede artikler 

 1993 1995 1997 1999 2001 2003 

Arbejds- og 
beskæftigelse
spolitik (udd.) 

Arbejdsliv 
 

Faglig 
organisering 

33 
 

 
15 
 

52 

41 
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51 
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33 

26 
 

 
45 
 

29 

24 
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34 

 

Også internt i arbejdsmarkedsstoffet sker der forskydninger over tid. Det faglige stofs 

(organisationer, overenskomster osv.) andel mindskes over tid fra omkring halvdelen 

af arbejdsmarkedsstoffet til omkring en tredjedel af stoffet. Det 

arbejdsmarkedspolitiske stofs andel ligger derimod temmelig konstant på omkring en 

tredjedel, men falder dog i 2001 og 2003 til omkring 25 %. Den mest dramatiske 

udvikling sker imidlertid med ”Arbejdsliv”, der stiger fra en andel på 13-15 % i 1993-

1997, for derefter at stige til 29 % i 1999 og henholdsvis 45 % og 43 % i 2001 og 

2003. Med andre ord synes HK i markant stigende grad at markere sig på spørgsmål 

om arbejdsmiljø og lignende, mens det traditionelle faglige stof klart mindsker i 

betydning; en iagttagelse som også understøttes af udsagn i interviewrunden. 

 

En samlet tolkning af udviklingen i stofområder er, at der kan identificeres to 

tendenser, der begge peger mod ”mikro-niveauet”: HK gør sig i det samlede stof kun 

i meget begrænset omfang gældende i bredere samfundsspørgsmål, men er især del af 

erhvervslivs- og arbejdsmarkedsdækningen, og i selve arbejdsmarkedsstoffet bevæger 

man sig i stigende grad væk fra det traditionelle fagforeningsstof – og tendentielt 

måske også det arbejdsmarkedspolitiske i retning af spørgsmål, som i højere grad 

berører den enkeltes konkrete arbejdsvilkår.   

 

5.6.3 Aktører og kilder 

I HK-stoffet må vi alt andet lige forvente, at arbejdsmarkedsorganisationer vil spille 

en fremstående rolle som talende og handlende aktører i historierne. Dette billede 

bekræftes, men der er også markante udsving. I 1993 og i 2003 er 

arbejdsmarkedsorganisationerne dominerende i 2/3 af samtlige historier, mens 

andelene i øvrige år ligger mellem 36 % og 49 %. Den næst vigtigste aktør er 
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virksomheder, hvis andel er støt stigende fra 8 % i 1993 til 13-14 % i 1995 og 1997 og 

21 % i 1999, 22 % i 2001 og igen kun 8 % i 2003. Udsvingene i HK’s placering i 2003 

kan til dels forklares med HK’s ekstraordinære kongres og LO-kongressen, samt en 

række retssager, hvor HK er stærkt profileret (bl.a. Anders Møller-sagen om sex-

chikane).  

 

Hvem er så HK i HK-stoffet? Her er Forbundsniveauet helt dominerende, men dog 

med en vigende tendens93. I de to første år optrådte Forbundet som vigtigste HK-

aktør i cirka 75 % af samtlige artikler. Derefter ligger andelen på cirka 60-65 %. 

Sektorerne, der blev dannet i 1988, vinder frem fra 9 % i 1993, til omkring 20 % i 

1997-2001 og endelig til 26 % i 2003. Afdelingerne, som er den tredje kategori, ligger 

typisk på mellem 6 % og 12 %, men uden nogen entydig udviklingstendens. 

Tolkningen kan være, at HK i mindskende grad optræder som en enhedsaktør, i og 

med at sektorerne kommer til at tegne organisationen. En anden tolkning kan være, at 

netop den øgede fokusering på ”mikro-stoffet” gør det naturligere at inddrage 

sektorerne, da de typisk er dem, der kører konkrete sager, leverer ”cases” osv.  

 

Vi har endelig undersøgt omfanget af brugen af HK-relaterede analyser, retssager, 

officielle udspil, samt ”cases” (konkrete personhistorier som eksemplificering af 

nyheder) i HK-stoffet. Referencer til HK-analyser stiger generelt i perioden. I 1993-

1997 ligger andelen af nyhedsartikler, hvor der refereres til analyser relativt lavt, på 2-

4 %, men fra 1999 stiger andelen til omkring 10 %. Dette hænger givetvis sammen 

med opprioriteringen af analysefunktionen i HK Danmark med etableringen af et 

samlet Politisk-Økonomisk Sekretariat (PØS) i 1997. Ses på fordelingen af analyser på 

del-stofområder inden for arbejdsmarkedsstoffet, sker stigningen næsten entydigt 

inden for kategorien ”Arbejdsliv”, der i 2003 tegner sig for 2/3 af referencer til 

analyser. Her skal man dog være opmærksom på, at netop dette delområde i det hele 

taget øger sin relative betydning. Referencer til HK-relaterede retssager stiger ligeledes 

fra 3 % af nyhedsartiklerne i 1993-1997, til 5 % i 1999, 8 % i 2001 og 11 % i 2003. 

Der sker med andre ord en tydelig satsning på at bruge retssager mediemæssigt – eller 

en udvikling mod i det hele taget at benytte retssager som en faglig og 

arbejdsmarkedspolitisk løftestang. Her sker væksten i referencer til retssager næsten 

                                                 
93 Opgørelsen er vanskelig at foretage, idet artikler ikke altid tydeligt angiver HK-aktørernes konkrete placering i 
organisationen. I mange tilfælde er der foretaget et skøn, hvilket kan svække kodningens pålidelighed.  
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udelukkende inden for kategorien ”Arbejdsliv”, der tegner sig for 85 % af 

retssagsreferencerne i 200394.  

 

Referencer til officielle udspil fra HK, dvs. rapporter, betænkninger, debatoplæg og 

lignende stiger fra 2 % i 1993 og 6 % i 1995 til mellem 20 % og 30 % i 1999-2003. 

Her er fordelingen på understofområder mindre markeret. I 1997 dominerer udspil 

inden for ”Arbejdsmarkedspolitik” og ”Fagligt stof”, mens udspil inden for 

”Arbejdsliv” fra 1999 tegner sig for omkring 50 % af referencer til udspil i 

arbejdsmarkedsstoffet. Endelig er brugen af ”cases” steget tilsvarende, fra 1-5 % i 

1993-1999 til henholdsvis 8 % og 11 % i 2001 og 2003.  

 

Samlet kan det konkluderes om HK-stoffet, at der trods et samlet fald i stofmængden 

ikke synes at være tale om en entydig nedprioritering. Til gengæld synes stoffet at 

være kendetegnet af en nedtoning af bredere samfundspolitiske spørgsmål til fordel 

for spørgsmål, der er snævrere koblet til erhvervsliv og arbejdsmarked. Samtidigt 

synes dækningen af HK at bevæge sig bort fra det fag- og arbejdsmarkedspolitiske i 

retning af individuelle arbejdsvilkår og problemer. Endelig viser HK-stoffet, at både 

de faglige organisationer generelt og HK som forbund mister terræn, henholdsvis til 

virksomheder, og til sektorerne. Samtidigt tyder udviklingen i brugen af analyser på, at 

der i de seneste år er sket en markant oprustning eller professionalisering af HK’s 

kommunikationsindsats, men også, at denne primært er sket inden for området 

”Arbejdsliv”, hvorimod indsatsen tilsyneladende i mindre grad har været rettet mod 

generelle arbejdsmarkedspolitiske temaer.   

 

5.7 Dagsordenen som institution: Mediekanalens struktur og 
processer 
Det er nu blevet beskrevet, hvordan mediekanalen har udviklet sig siden 1970erne, 

hvad angår den bredere sammenhæng, medierne indgår i, de konkrete relationer 

mellem medier og politiske organisationer og selve arbejdsmarkedsstoffets udvikling. 

I indledningen introduceredes begrebet ”indflydelseskanal”, og her talte vi om, 

hvordan begrebet både sætter relationen og det institutionelle i centrum. Nu vendes 

tilbage til begrebsmodellen og dens sondringer mellem typer af relationer, for mere 

systematisk at overveje indflydelseskanalens kendetegn som handlerum. 

                                                 
94 Bl.a. sex-chikane sag mod MF Anders Møller, en sag om medarbejder-optioner, tørklædesag mod Føtex, sag 
mod staten vedrørende kønsopdelt lønstatistik, sag om fyring pga. graviditet. 
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Handlerummet beskrives i 3 dimensioner: Det formelle, det uformelle og det 

tekstuelle. I hver dimension karakteriserer vi først den generelle udvikling, dernæst 

karakteriseres relationen set fra henholdsvis organisation og medie/journalist/ 

journalistik, og endelig redegøres for HK’s rolle i sammenhængen.  

 

5.7.1 Den formelle indflydelse 

De formelle kanaler betegner de måder, hvorpå politiske institutioner, faglige 

organisationer og medievirksomheder forholder sig til hinanden. Vi har i det 

ovenstående især lagt vægt på, hvordan kontrol gradvist erstattes af gensidig 

uafhængighed, og hvordan ejerskab i den forbindelse synes at have fået en mindre 

rolle for faglige organisationer i deres forhold til medierne.   

 

De fleste danske massemedier er i dag formelt set uafhængige i forhold til politiske 

institutioner. Der kan stadigvæk skelnes mellem en borgerlig presse og en 

socialdemokratisk/socialliberal presse, i det mindste hvad angår politisk orientering 

på ledersiderne, og fagbevægelsen har da også været relativ sen til at skrinlægge 

medieejerskab som en dominerende mediestrategi95. Den samlede tendens synes at gå 

i retning af en stærk adskillelse af ejerskab og daglig ledelse - og overordnet politisk 

orientering og konkret redaktionelt arbejde. I stedet synes det konkrete redaktionelle 

arbejde i stigende grad at være styret af journalistiske produktionsnormer og af 

markedsmæssige krav (udtrykt i læsertal, seer/lyttertal, samt i overordnede 

prioriteringer af stofområder under hensyntagen til annoncemarkedet). 

Markedsorienteringen, der typisk beskrives som at sætte ”læseren” i centrum, kan 

både beskrives som en selvstændiggørelse af journalistikken, men også som øget 

afhængighed af omverdenen. Medierne og den enkelte journalist er afhængig af at 

kunne levere en stigende mængde nyhedshistorier inden for mere specificerede 

stofområder og genrer.  

 

Arbejdstagerorganisationerne er i de sidste 10-15 år blevet konfronteret med lignende 

kombination af selvstændiggørelse og afhængighed. Her stilles man, som aktør på 

højtspecialiserede og ofte decentraliserede beslutningsarenaer, over for krav om 

samfundsansvar og helhedstænkning. Organisationernes adgang til de forskellige 

beslutningsarenaer er i mindre omfang end tidligere givet qua formel status, men er 

                                                 
95 På kongressen i 2001 besluttede HK at opfordre LO til at afvikle engagementet i MetroXpres. 
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noget, der skal vindes ved at fremstå som en ansvarlig og seriøs spiller. Samtidig stilles 

der især blandt yngre medlemmer af de faglige organisationer (og potentielle 

medlemmer) spørgsmålstegn ved selvfølgeligheden i medlemskabet og ved det 

konkrete udbytte af et medlemskab. Formelt medlemskab ses ikke længere som 

ensbetydende med organisatorisk loyalitet96. Organisationerne er således også blevet 

selvstændiggjort både i forhold til de politiske beslutningsarenaer og i forhold til 

”ejerne”, samtidig med at man underlægges stærke og i nogen grad indbyrdes 

uforenelige resultatkrav om samfundsansvar og konkret medlemsnytte. 

Organisationerne er i den sammenhæng i stigende grad blevet afhængige af medierne 

for at kunne skabe legitimitet omkring deres status og sætte dagsorden på konkrete 

beslutningsarenaer. 

 

Denne udvikling har haft konsekvenser for både medieorganisationer og 

interesseorganisationer. Medierne har udviklet nye redaktionelle områder og 

specialiseringer. De har alene og i fællesskab opbygget funktioner til læseranalyse mv. 

og har også indført nye ledelsesformer i den daglige drift (mest spektakulært i DR). 

Ved siden af den journalistiske professionalisering, som har været undervejs siden 

1960’erne, sker der nu en ledelsesmæssig professionalisering, hvis omfang og 

konkrete udformning og konsekvenser vi dog ikke kender endnu. De faglige 

organisationer har på sin side oprustet ikke blot på traditionelle arbejdsområder, men 

har også professionaliseret og organiseret kommunikationsarbejdet ved etablering af 

fælles nyhedsproduktion, ansættelse af informations- og kommunikations-

medarbejdere, opbygning af sekretariatsfunktioner, og ved en kommunikations-

orientering af organisationerne i det hele taget (udvikling af web-kommunikation samt 

udbredelse af informations- og kommunikationspolitik). Også her kender vi kun de 

grove konturer af den generelle udvikling i de faglige organisationer.  

 

For HK’s vedkommende lanceres spørgsmålet allerede i slutningen af 1980’erne, 

nogenlunde samtidigt med at HK forsøger sig med en udvidelse af sit virkefelt som 

faglig organisation (ved at tilbyde bl.a. forsikringer, ferierejser og rabatordninger til 

medlemmerne). Den første informationschef ansættes i 1993. Frem til 1993 har 

pressekontakt været en opgave, der ligger i ”Organisationssekretariatet” og primært 

omfatter udarbejdelse af pressemeddelelser. Med ansættelsen af 

informationsmedarbejderen igangsættes en udvikling af pressekontakten for ”at få 

                                                 
96 Mandag Morgen, 2001a; Mandag Morgen, 2001b. 
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synliggjort HK’s holdninger, synspunkter og arbejde”97. I de følgende år iværksættes 

en række initiativer: presseseminarer ifm. kongresser og overenskomstforhandlinger, 

pressemøder, koordineret produktion af debatindlæg, medietræningskurser, 

udarbejdelse af håndbog om pressearbejde, udsendelse af baggrundsmateriale til 

journalister, elektronisk nyhedsovervågning, og, som det noteres allerede i 1994, en 

journalistisk gennemskrivning af årsberetningen.  

 

Fra 1997 kommer Internettet i fokus, men der gennemføres også en imagekampagne 

om livskvalitet, som skal appellere til de unge. Internetsatsningen begrundes også i 

ønsket om at appellere til yngre medlemmer. HK-magasinet Delta, som oprettes i 

1995, ses nu ikke blot som et magasin for medlemmerne, men som en producent af 

fælles nyhedsstof for HK, der kan bruges i sektorernes blade og som ”citathistorier” i 

medierne. På dette tidspunkt er forbundets informationsafdeling udvidet til at omfatte 

4-5 medarbejdere. I 1997 reformeres sekretariatsstrukturen i forbundet, og der 

oprettes et politisk-økonomiske sekretariat som en samlet funktion. 

Internetudviklingen er også i fokus i de følgende år, men oprettelsen af PØS synes 

også at indebære en tydeligere fokusering på ”issues”, herunder især ØMU-debatten. I 

2000 iværksættes en relancering af informationsarbejdet, bl.a. på baggrund af en 

medlemsundersøgelse og en undersøgelse af synet på HK i offentligheden. I 2002-3 

gennemføres et brandingprojekt i HK, som bl.a. udmunder i formuleringen af krav til 

forbundets kommunikationspolitik. Der gennemføres ligeledes en stor 

medlemsundersøgelse.  

 

Aktuelt er der ansat seks medarbejdere i informationsafdelingen og 12 i det politisk 

økonomiske sekretariat. I alt er der dog mere end 20 informationsmedarbejdere 

(organiserede journalister) i forbundshuset (Internt interview), hvoraf en større andel 

sidder i sektorerne. Der er således, ved siden af den centrale satsning på en 

formaliseret kommunikationsfunktion, sket en decentral opbygning af 

kommunikationskompetencer. Forbundet bruger store ressourcer på 

informationsvirksomheden, men en meget stor del bruges dog på 

medlemsinformation, fagblade mv., så det er vanskeligt at vurdere, hvor centralt de 

eksterne medierettede aktiviteter står i helheden. Den nuværende 

kommunikationschef deltager ligesom forgængerne i forretningsudvalgsmøderne og i 

faste morgenmøder i chefgruppen i forbundet, så der er en tæt kobling mellem 

                                                 
97 HK Årsberetning, 1994: 81. 
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informations- og kommunikationsarbejdet og det politiske niveau. Netop denne 

kobling – og overgangen fra at være en ”sagsbehandlende” til en ”politisk 

organisation” synes at have været central for kommunikationsoprustningen i HK98. 

Påstanden er med andre ord, at medier og organisationer, trods ejerskabets 

mindskende betydning, i stigende grad er afhængige af hinanden, men på en måde 

hvor position i stigende grad er noget, der vindes, snarere end noget der haves. 

Mellem parterne er der kun i begrænset omfang formelle relationer, mens parterne 

internt i stigende grad formelt har organiseret sig i forhold til hinanden. 

 

5.7.2 Den uformelle indflydelse 

De uformelle kanaler betegner i denne sammenhæng de konkrete interaktioner 

mellem journalister og repræsentanter for organisationerne. Disse relationer ændrer 

karakter i takt med udviklingen i forholdet mellem medier og interesseorganisationer 

som beskrevet ovenfor. Relationerne mellem journalister og 

organisationsrepræsentanter ændrer sig fra at have været præget af institutionelt givne 

mødesteder til at være mere beroende på skabelsen af uformelle relationer mellem 

journalister og organisationsrepræsentanter.  

 

Den traditionelle arbejdsmarkedsjournalistik var i høj grad bundet til formelle 

mødesteder og forhandlingsarenaer: Overenskomstforhandlinger, kongresser og 

lignende var givne orienteringspunkter i nyhedsrapporteringen, men også faglige 

konflikter (med en tydelig rollefordeling parterne imellem) havde en central status – 

især i de medier, hvor arbejdsmarkedsstoffet var prioriteret højt. Journalisternes 

adgang var reguleret af bestemte skrevne og uskrevne regler, knyttet til de enkelte 

institutioner og fora. Erfarne journalister var journalister, der forstod 

forhandlingsspillets komplekse rollefordelinger og ritualer, og som havde et 

indgående kendskab til de centrale organisationer og disses historie. På sin side var 

organisationernes adgang i høj grad formaliseret qua deres status som 

forhandlingsparter eller konfliktparter, og man kunne derfor ”læne sig tilbage” og 

afvente mediernes redegørelser for forhandlingsforløbene.  

 

I dag er kilderelationen blevet en kritisk relation set både fra journalistens og fra den 

faglige organisations synsvinkel. Set fra journalistens synsvinkel foregår mere og mere 

                                                 
98 Interview fra ”Politisk journalistik-projektet 1997-2000; Valør og Thinge, 2003. 
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af det journalistiske arbejde på selve redaktionen, og journalisten møder sjældnere 

organisationernes repræsentanter i diverse formelle mødesteder99. 

Produktivitetsorienteringen indebærer, at journalister typisk skal have en historie med 

hjem, når de ”går i byen”, hvilket tvinger den enkelte journalist til en hård prioritering 

af pressemøder, briefinger, seminarer osv. Man er derfor henvist til et samspil med et 

netværk af kilder, der primært nås telefonisk eller (indirekte) via nettet, og som gør det 

muligt for journalisten at skrive sine historier. Organisationerne er ikke blot deltagere 

i forhandlings- og beslutningsprocesser, der iagttages og beskrives af journalister, men 

kilder til historier, hvor organisationerne måske spiller en rolle som aktør. For 

journalisten gælder det således om at finde de rigtige kilder til nyhedshistorien, dvs. 

både de kilder, der har autoritet (via placering og/eller indsigt) til at bestyrke 

historiens vinkel og kilder, og de der kan bringe historien videre, dvs. antyde nye 

vinkler og måske nye mulige historier. Over for sig har arbejdsmarkedsjournalisten 

faglige organisationer, der i stigende grad har en interesse i at lancere bestemte 

historier og vinkler.  

 

Set fra organisationens synsvinkel er man tvunget til at gøre sig synlig eller sætte 

dagsorden, samtidig med at der ikke længere er direkte adgang til journalisterne. Ikke 

alene er journalisterne ikke umiddelbart tilgængelig, men der er også konkurrence om 

journalisternes opmærksomhed. Organisationen må derfor gøre sig selv til kilde, ved 

som helhed at signalere åbenhed over for omverdenen, ved at præsentere 

organisationens aktiviteter på en sådan måde, at man gør sig citerbar for journalister, 

og endelig ved at forsøge at styre kilderelationen via personlige kontakter, direkte 

møder mellem journalister og kilder, eller andre ”føringer” af interaktionen mellem 

organisatoriske kilder og journalister. Relationen mellem kilde og journalist kan ses 

som en ”forhandling” mellem to selvstændige, men gensidigt afhængige parter100. 

Forhandlingen afhænger af, men omhandler også, kontaktens konkrete kontekst, 

ligesom forhandlingen afhænger af, men også omhandler selve nyheden. Der foregår 

således et spil om såvel mødesteder som nyheder og nyhedskriterier. 

Organisationerne må indrette sig efter journalisternes arbejdsrutiner, men kan søge at 

påvirke arbejdsprocessen ved at time udspil, tilbyde baggrundsbriefinger osv. 

Organisationerne må også indstille sig på de journalistiske nyhedskriterier, men 

journalisten er på sin side afhængig af, at organisationerne stiller sig til rådighed med 

                                                 
99 Se også Carlsen & Kjær, 1999. 
100 Pedersen et al., 2000: Kap. 1; Kjær & Langer, 2003. 
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udspil, udtalelser, osv.  I dette spil er personlige tillidsrelationer mindre vigtige, end 

den løbende afstemning af forventninger og den gensidige anerkendelse af 

modpartens interesser i forholdet. 

 

I HK gennemførtes tidligt kommunikationskurser og pressetræning for ledende 

medarbejdere og politikere i forbundet. Videre brugte man oprustningen af PØS til at 

udvikle evnen til at optræde mere proaktivt i forbindelse med medieforløb, f.eks. ved 

at gennemføre egne undersøgelser inden for de problemfelter, der var til debat. 

Denne funktion er stadig vigtig og kan i dag også indebære, at sekretariatet på 

journalisters foranledning fremtager data eller gennemfører minianalyser. Man 

benytter sig også af forskellige typer af ekstern ekspertise i forbindelse med analyse- 

og kommunikationsvirksomheden101. HK har indført en kommunikationspolitik, der 

lægger vægt på, at forbundet fremstår som en åben og tilgængelig organisation. For at 

styrke tilgængeligheden har man også, fra 2001, indført ordførerskaber, der fordeler 

centrale politiske sagsområder mellem sektorformændene og forbundsformanden102. 

Man har også i begrænset omfang forsøgt sig med briefinger af udvalgte journalister 

og med presseseminarer forud for vigtige begivenheder. I de senere år er 

kommunikationsorienteringen tilsyneladende bredt ud i organisationen, således at der 

tænkes i kommunikationsstrategi for en lang række tiltag, bl.a. de retssager som 

forbundet er part i.       

 

Hvordan ser de konkrete kilderelationer så ud? Her ved vi kun lidt. Vores 

respondenter beskriver interaktionen som ”professionel” i den forstand, at der ikke er 

personlige tillidsrelationer parterne imellem, men snarere en gensidig erkendelse af 

modpartens professionelle interesser. Telefoniske henvendelser er den typiske 

kontaktform103, mens frokostmøder, briefinger mv. er mere sjældne, men dog 

vurderes som værdifulde, fordi de plejer den langsigtede kontakt mellem parterne. 

Vidensniveauet er, så vidt vi kan bedømme, højt på begge sider. Selv om 

arbejdsmarkedsjournalisterne er blevet del af erhvervsredaktionerne, opfattes området 

stadigvæk som fagligt krævende – både i forhold til arbejdsmarkeds- og 

beskæftigelsespolitikkens karakter og i forhold til reguleringen af 

                                                 
101 Om dette handler en række undersøgelser som HK selv har fået foretaget – bl.a. af HK’ernes læsevaner i 
forhold til forbundets blade, bredere medlemsundersøgelser og holdningsundersøgelser, samt brandingsprojektet i 
2002-03. 
102 Formålet med ordførerskaberne har også været at styrke koblingen mellem sektor og forbund ved at inddrage 
sektorformændene i forbunds-sagerne. 
103 Se også Kjær & Langer, 2003; DANA, 2002: 13. 
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overenskomstområdet. Trods udskiftningen blandt arbejdsmarkedsjournalister, er der 

i dag så få centralt placerede arbejdsmarkedsjournalister, at man relativt enkelt kan få 

overblik over, hvem der dækker området104. Flere af de centralt placerede 

informationsmedarbejdere i HK er tidligere arbejdsmarkedsjournalister og kender, om 

ikke de enkelte journalister, så dog de journalistiske arbejdsformer indgående105. Man 

gør, med andre ord, meget for at indstille sig på journalisterne. Hvad angår de 

gensidige forventninger i øvrigt, så forventer journalisterne sig som noget naturligt, at 

organisationerne er åbne, lægger kortene på bordet osv., hvilket også synes at være 

holdningen blandt vores interne informanter. I den sammenhæng fremstår HK som 

meget tilgængelige106. Samtidigt synes det dog ikke, som om åbenhed i sig selv gør 

organisationer interessante. Paradoksalt synes det omvendte også at være tilfældet. 

Flere nævner SiD som en organisation, der flere gange har demonstreret manglende 

åbenhed, men som netop derfor bliver interessant som nyhedsobjekt og som kilde107.  

 

Påstanden er samlet, at kilderelationen er blevet en central relation både for 

journalister og for organisationsrepræsentanter, og en relation præget af gensidige 

strategiske interesser og muligheder. Relationen er blevet en forhandlingsrelation, 

hvormed menes, at ikke blot den enkelte interaktion mellem journalist og kilde kan 

ses som udtryk for en forhandling (af den konkrete histories indhold, vinkling, 

kontekst, timing mv.), men hvor parternes gensidige relation også skabes via stadige 

forhandlinger. Kilderelationen lader sig, med andre ord, påvirke men sjældent styre. 

 

5.7.3 Tekstens handlerum 

Også de journalistiske tekster har ændret karakter. Vi har i den ovenstående 

beskrivelse især lagt vægt på ændrede prioriteringer af stofområder og ændringer i 

hvilke aktører, der gjorde sig gældende i teksterne. Spørgsmålet er her, hvilken 

relation teksten samlet etablerer mellem journalistisk formidling og organisationen, 

herunder hvilken position arbejdstagerorganisationerne kommer til at indtage i de 

journalistiske tekster? 

 

                                                 
104 Interne interviews; DANA, 2002. 
105 Se også Valør & Thinge, 2003 (Resumé: 4f)(Rapport 22f). 
106 Eksternt interview. 
107 Interessant nok er SiD’s hjemmeside er i den sammenhæng mere direkte orienteret mod medier og journalister 
end HK’s. 
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Før, dvs. i slutningen af 1970’erne, havde arbejdsmarkedsstoffet en relativt central 

placering i den samlede stofmængde, og arbejdsmarkedspolitiske og faglige spørgsmål 

udgjorde prioriterede spørgsmål. I løbet af 1980’erne og 1990’erne bliver 

arbejdsmarkedsstoffet til en del af erhvervsstoffet, hvilket indebærer en relativ 

nedprioritering, men også en tendens til at stofområdet vinkles ud fra et 

virksomhedsperspektiv. Arbejdsmarkedsstoffet i dag præges således i højere grad af 

erhvervsøkonomiske problemstillinger, men samtidigt kan der spores to 

modsatrettede tendenser i stofområdet. På den ene side betones individuelle 

konsekvenser af forskellige tiltag, og især på arbejdsmiljøområdet er der en stigende 

fokusering på den enkelte ansattes arbejdssituation. Denne tendens gør sig gældende i 

arbejdsmarkedsjournalistikken generelt og, i endnu højere grad i dækningen af HK-

relaterede emner. På den anden side præges dele af arbejdsmarkedsstoffet også af en 

tendens til politisering, eftersom det arbejdsmarkedspolitiske stof i stigende grad 

omfatter parlamentariske aktører108.  

 

Samlet spiller arbejdsmarkedsorganisationerne stadigvæk en væsentlig rolle, både som 

aktør og som kilde i nyhedsrapporteringen. Men også på kildesiden kan der 

konstateres en udvikling i retning af en øget tendens til, at arbejdsmarkedsstoffet 

bygges op omkring ”udspil”, hvor analyser, modanalyser og lignende spiller en 

væsentlig rolle. I HK-stoffet var der helt tydeligt en øget tendens til at referere til 

officielle udspil, analyser, mv. fra organisationens side, men også en øget tendens til at 

inddrage retssager, hvor HK er part.  

 

For at kunne besvare det overordnede spørgsmål om forholdet mellem journalistiske 

tekster og arbejdsmarkedsorganisationer vil der her blive sondret mellem en 

journalistik, orienteret mod at rapportere hændelser – og en journalistik, der fokuserer 

på begivenheder109. Hvor arbejdsmarkedsstoffet tidligere var beretninger om faktiske 

hændelser (i tid og rum), i arbejdsmarkedspolitikken (fremsættelse af lovforslag), i 

overenskomstforhandlingerne (forhandlinger, indgreb, forlig osv.) eller på 

arbejdspladserne (arbejdsnedlæggelse, blokade osv.), så omhandler 

arbejdsmarkedsstoffet i dag i højere grad begivenheder. Begivenheder er handlinger, 

som ikke på samme måde er lokaliserbare, men bliver meningsfulde og håndgribelige 

ved at nogen markerer, dvs. kommunikerer dem som betydningsfulde. Begivenheder 

                                                 
108 Se også Pedersen et al., 2000: 147. 
109 Pedersen et al., 2000: 176ff. 
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er, når udsagn bliver fremhævet som betydningsfulde udspil eller reaktioner i en 

verserende konflikt – eller når et problem udpeges, der gør det muligt at forstå en 

allerede sket udvikling eller en fremtidig udvikling som betydningsfuld. Når vores 

respondenter samstemmende peger på, at traditionelle faglige fora som kongresser, 

overenskomstforhandlinger og lignende ikke længere har journalisternes interesse, så 

kan det tolkes som en overgang fra en hændelsesorienteret journalistik (hvor 

organisationernes institutionelle ”begivenheder var ”hændelser” for journalistikken) til 

en begivenhedsorienteret journalistik (hvor nyhedshistoriernes begivenheder markeres 

eller identificeres i et samspil mellem journalist og kilde – eller simpelthen af 

journalisten selv). I dag rummer arbejdsmarkedsstoffet mindst to forskellige former 

for begivenhedsjournalistik: de hårde historier om konflikter mellem forskellige 

aktører – og de bløde historier om individuelle konsekvenser af forskellige 

udviklinger.  

 

Konfliktstoffet kan eksemplificeres med den løbende dækning af lukkeloven – og 

med forløbet omkring forbundsformænds bestyrelseshonorarer (foråret 2003). 

Dækningen af processen omkring lukkeloven fokuserer ikke på en bestemt hændelse 

(selv om hændelser også indgår i visse artikler), men på den stadige konflikt mellem 

interesseorganisationer, politiske partier, regeringsmedlemmer og andre, der 

aktualiseres, når en af de involverede parter fremsætter forslag, anlægger retssag, eller 

fremlægger ny information om konsekvenserne af en liberalisering. Her er der i høj 

grad tale om, at sagen udvikles gennem et samspil mellem journalistiske indspil – og 

kildernes egenhændige initiativer, som skrives ind i den verserende konflikt. 

Dækningen af sagen om forbundsformændenes bestyrelseshonorarer omfatter færre 

parter, og involverer ikke så meget en interessemodsætning mellem samfundsinteresse 

og særinteresser, som en konflikt mellem forbundsformændenes ”synlige” hverv som 

valgte organisationsledere og deres ”dulgte” bi-indkomster som 

bestyrelsesmedlemmer. Historien virker mere journalist-drevet, men igen er 

omdrejningspunktet ikke en konkret handling, men begivenheden ”forbundsformænd 

skjuler kæmpeindtægter for medlemmerne”. 

 

De bløde historier fokuserer i dag typisk på den enkelte arbejdstagers situation. Her er 

konflikter ikke på samme måde i centrum, men derimod forskellige typer af mere eller 

mindre specificerede problemer. Et eksempel på en blød historie er en artikel 

omhandlende mobning på arbejdspladsen. Et andet eksempel er en artikel om, 
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hvordan jobskift typisk resulterer i lønhop. Her er ”begivenheden”, at HK har 

fremtaget statistisk materiale om løn, som blandt andet viser, at jobskifte betaler sig, 

rent lønmæssigt. Der er ikke en tydelig konflikt, men snarere tale om, at information 

stilles til rådighed for lønmodtagere, der skal i gang med individuelle 

lønforhandlinger. Nyheden indgår således i løsningen af problemet. 

 

I HK-stoffet finder vi imidlertid en form for nyhed, som kombinerer de forskellige 

tilgange på en interessant måde, nemlig artikler om retssager. Som allerede påpeget 

har der været en stigning i antallet af referencer til retssager i artikler omhandlende 

HK. Artiklerne findes typisk inden for arbejdsmiljøområdet, men også inden for 

spørgsmål vedrørende køn og etnisk diskrimination. Her står retssager i centrum, 

enten ved at HK truer med at anlægge sag, proklamerer en stævning af en modpart, 

eller kommenterer udfaldet af en afsluttet sag. Retssagerne rummer en tydelig 

konflikt, men også en klar kobling til den enkelte arbejdstager. Selv om retssager i sig 

selv kunne kvalificeres som ”hændelser” (og kriminaljournalistikken er her en hel 

genre for sig), så er fokus sjældent på selve sagsforløbene, men mere på 

markeringerne omkring retssagen. Retssagen synes her mere at fungere som en yderst 

effektiv måde, hvorpå parterne kan markere en konflikt som en begivenhed.  

 

Begivenheder kan være en måde at koble journalistik, politik og forhandlingsspil på. I 

konflikthistorien om lukkeloven fungerer udmeldinger i medierne klart som 

positioneringsforsøg i det snævrere forhandlingsspil, der kører omkring 

lukkelovsreformen. På samme vis kan problemhistorier i aviserne knytte an til 

problemudpegninger og – løsninger formuleret i forhandlingssystemets 

kampagneinstitutioner. Der er samtidig ingen automatik i koblingen – snarere 

tværtimod. Historien om bestyrelseshonorarer har sandsynligvis kun meget indirekte 

implikationer i forhold til forhandlingssystemet – måske alene som en markering af 

forbundsformændenes interne styrke i egne organisationer eller som et signal om 

forandringsvillighed. Historierne om mobning eller individuelle lønforhandlinger 

knytter ligeledes kun meget indirekte an til bredere forhandlingstemaer og positioner. 

Retssagernes status i denne sammenhæng er interessant, men svær at afgøre. Netop 

ved at ”kode” problemer og konflikter juridisk har de en stærk mediemæssig appel, 

men spørgsmålet er, om ikke den stærke markering af det retlige på nogen punkter 

skaber distance til forhandlingssystemet, både i kraft af den stærke individorientering 

og i kraft af fokuseringen på juridisk (og ikke forhandlet) konfliktløsning.  
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Den samlede påstand er tosidet. Arbejdsmarkedsjournalistikken har udviklet sig fra at 

være en redegørelse for faktiske forhandlinger og konflikter på 

arbejdsmarkedsområdet, knyttet til en given kreds af organisatoriske aktører, der 

repræsenterer områdets organiserede interesser – til at tage udgangspunkt i 

begivenheder (f.eks. konflikter eller problemer), der først aktualiseres i og med 

mediedækningen. Her er der tale om konflikter, hvor flere nye mulige aktører melder 

sig på banen, herunder ministre og folketingsmedlemmer (og hvor dele af 

konfliktløsningen sker i medierne). Arbejdsmarkedsjournalistikken bliver med andre 

ord et mødested for forhandlingssystemet og den parlamentariske politik. På den 

anden side er nyheder i stigende grad blevet til artefakter, til begivenheder, der skabes 

i fællesskab af de deltagende aktører gennem serier af udspil, analyser og retssager. 

Nyhedsproduktionen skaber konflikter, forhandlinger mv. i medierne ved at 

sammenstykke udspil og analyser, retssager og kommentarer i konkrete 

nyhedshistorier og føljetoner. Pointen er ikke, at journalisterne egenhændigt 

konstruerer historier, men snarere at de indgår i en ny form for medierende 

forhandlingsspil, der dog er kendetegnet ved en gensidig accept af journalistiske 

nyhedskriterier. I den sammenhæng synes ”privatiseringen” af 

arbejdsmarkedsjournalistik – og måske også orienteringen mod retssager i HK-stoffet 

– at skabe afstand – og ikke nye mødesteder – mellem forhandlingssystemernes 

meningsdannelse og journalistikken i medierne.   

 

Vi kan sammenfatte udviklingen i mediekanalens institutionaliserede relationer og de 

deltagelseskrav, der følger heraf, i følgende tabel (se tabel på næste side): 
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Tabel 18: Mediekanalens udvikling 

 Formelt handlerum Uformelt handlerum Tekstuelt handlerum 

Den 
institutionelle 
dagsorden 

Medieejerskab: direkte og 
indirekte kontrol, bl.a. via 
A-pressen 

Organiserede mødesteder, 
defineret af 
forhandlingssystem, 
indforståethed mellem 
organisationer og 
journalister 

Redegørelser for faktiske 
forhandlingsforløb og 
konflikter. 
Forhandlingssystemet i 
centrum 

Dagsordenen 
som 
institution 

Gensidigt selvstændige 
organisationer, intern 
formalisering.  Deltagelse 
skal vindes 

Gensidig afhængighed, og 
forhandlede professionelle 
relationer omkring 
nyhedsproduktion. 
Kilderelation skal skabes 

Konstruktion af 
begivenheder i et samspil 
mellem journalister og 
andre aktører. 
Begivenheder kan koble 
forhandlingssystem og 
parlamentarisk politik. 
Begivenheder formes i 
fællesskab 

 
 

Med ledetråden om ”dagsordenen som institution” har vi forsøgt at vise, hvordan 

mediekanalen ændrer karakter fra at være præget af relativt formaliserede relationer 

med Folketingets og forhandlingssystemets dagsorden i fokus – til at være præget af 

relationer, som hele tiden skabes i processen, og hvor processen har dagsordenen 

som sit omdrejningspunkt – ikke en dagsorden uden for mediekanalen, men et fælles 

produkt af spillet mellem organisationer, individer og tekster i mediekanalen.  

 

5.8 Krav og udfordringer 
Mediekanalen rummer, som beskrevet ovenfor, en række indflydelsesmuligheder, men 

også en række krav til og udfordringer for de aktører, der prioriterer indflydelse 

gennem medierne.  

 

Den strategiske udfordring i de formelle kanaler er at kunne fremstå som en vægtig, 

seriøs og relevant deltager. For den, som ønsker at deltage, handler det om at kunne 

balancere to grundlæggende roller, nemlig rollen som deltager i forhandlingssystemet 

og rollen som interessevaretager. Problemet er, at de to roller i stigende grad bevæger 

sig væk fra hinanden, således at forhandlingssystemets krav om helhedssyn synes at 

fjerne sig fra medlemmernes krav om ’value for money’. En mulighed er at vælge 

mellem de to roller. En anden er at forsøge at gøre rollerne til genstand for strategiske 

påvirkningsforsøg, dvs. at forsøge at definere, hvordan det fremtidige forhold mellem 

individuelle interesser, organiserede interesser og overordnede samfundshensyn skal 

tematiseres i fremtiden.  
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Vores indtryk er, at HK Danmark i de seneste år110 har valgt side – til fordel for en 

”value-for-money”-strategi, hvilket er omsat i en række konkrete organisatoriske 

tiltag: medlemsanalyser, der skal afdække medlemmernes holdninger og forventninger 

til organisationen, branding-tiltag, der skal styrke medlemmernes identifikation med 

HK, samt strukturreformer der skal rationalisere organisationen og forbedre den 

medlemsrettede service. Derimod er der kun spredte tendenser til, at man har forsøgt 

sig med at ændre præmisserne for de to rollesæt. Snarere er HK kendetegnet ved ikke 

at markere sig i bredere samfundspolitiske debatter, f.eks. om strukturreform, 

velfærdsreform osv. En plausibel begrundelse kan være, at netop medlemsrelationen 

og den forventede nedgang i antal medlemmer ses som organisationens 

hovedproblem i dag.  

 

Den strategiske udfordring i det, der her er kaldt de uformelle kanaler, er, hvordan 

man håndterer forholdet mellem tilpasning og påvirkning i spillet med journalisterne 

og de journalistiske rutiner og selektionskriterier. Arbejdstagerorganisationer er som 

andre organisationer transformeret fra at være aktører – til at skulle gøre sig til kilder. 

Rollen som kilde, der skal gøre sig relevant og citerbar, rummer imidlertid et muligt 

modsætningsforhold til rollen som interessevaretager og seriøs aktør i 

forhandlingssystemet. Problemet kan både slå igennem i forhold til journalister, der 

finder den gode og åbne kilde uinteressant som spiller – og i forhold til den øvrige 

interessevaretagelse, hvor mediestrategien kan skævvride udvalget af sager og 

indsatsområder i forhold til en positionering i konkrete politiske forhandlingsspil. 

 

Det er vores forståelse, at HK har valgt en klar åbenhedsstrategi, hvor man spiller 

med åbne kort og i videst mulige omfang gør sig tilgængelige for journalister. HK har 

kun yderst sjældent valgt at afvise at udtale sig, og man har også ofte valgt at 

offentliggøre informationer og nyheder bredt. Dermed har man undgået, at sager er 

blevet til skandalesager. Man har også valgt i vidt omfang at tænke medierettet, når 

man udpeger indsatsområder og sager, som organisationen skal satse på. HK’s strategi 

i relationen til journalister er ikke reaktiv i umiddelbar forstand, men muligvis reaktiv i 

forhold til de selektionskriterier, som de involverede journalister arbejder med. HK 

har således været dygtige til at leve op til betingelserne for, at sager bliver 

                                                 
110 Strategien kan spores, i det mindste, tilbage til 1997, hvor problemerne med at tiltrække unge i høj grad 
kommer i fokus og bl.a. omsættes i den tidligere nævnte imagekampagne (bl.a. med sloganet ”Vær solidarisk med 
dig selv”), der skal sætte fokus på de konkrete fordele ved organisationsmedlemskab.  
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”ænseværdige” for journalister, f.eks. ved at bruge retssager til at lancere temaer. 

Derved løber HK imidlertid også en risiko for at orienteringen mod journalistiske 

nyhedskriterier begrænser organisationens muligheder for at tage bredere temaer op 

eller lancere temaer, som er svære at kommunikere. 

 

Den strategiske udfordring i den tekstuelle kanal er at påvirke, hvordan sager bliver 

gjort til nyheder, og hvordan nyheder bliver gjort til sager. Hvis 

nyhedskonstruktionen grundlæggende er en proces, hvor begivenheder (problemer og 

konflikter) bliver skabt via nyhedsdækningen, så ligger der en væsentlig afvejning i, 

hvilke temaer og aktører der gøres til genstand for nyhedsfortællinger – både aktuelt 

og på længere sigt.  

 

Analysen har antydet, at arbejdsmarkedsdækningen er blevet både ”privatiseret” og 

”politiseret”, men også at HK især relaterer sig til nyheder med en mere 

individualiseret vinkling af nyhedshistorier, og at forbundet, i sine konstruktive bidrag 

til nyhedsfortællingen med retssager, cases, udspil, analyser osv., især satser på 

historier med en konsekvensvinkling. Dermed har man haft held til at kunne lancere 

adskillige historier i de seneste år, men samtidigt har konsekvensen tilsyneladende 

været, at man kun i begrænset omfang er gået ind i mere principielle og politiske 

sagsforløb. Selv om udtrykket ”enkeltsager” har en noget negativ klang, der signalerer 

stærkt moraliserede politiske sagsforløb, så har HK’s strategi i nogen grad været en 

enkeltsagsstrategi, idet man synes at prioritere verserende sager, der ikke rummer 

større samfundspolitiske overtoner. Ved at bidrage til skabelsen af retssager som 

mediebegivenheder får man tematiseret en række konkrete spørgsmål, men ikke på 

måder der kobler ”den lille politik” (den enkeltes problemer og konflikter) og ”den 

store politik” (bredere samfundspolitiske temaer i parlamentarisk og korporativ 

politik). Selv om man markerer sig på arbejdsmiljø, diskrimination og lignende, sker 

markeringen typisk med reference til lovgivning eller generelle etiske udmeldinger, og 

ikke til mere langsigtede politisk-strategiske visioner. Udlagt mere positivt er det en 

”inkrementel” strategi, hvor enkle sager, som f.eks. sager vedrørende arbejdsmiljø, 

kønsdiskrimination eller tørklæder måske samlet kan være med til at præge en politisk 

dagsorden, men hvor den enkle sag ikke nødvendigvis relateres til det bredere 

strategiske felt, og hvor sagen ikke umiddelbart synes at give adgang til videre 

forhandlinger på forskellige arenaer.  
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Der er nu kort beskrevet tre sæt af strategiske udfordringer og HK’s håndtering heraf. 

Hermed har vi også udpeget tre mulige delstrategier, der samlet aftegner HK’s 

aktuelle måde at forholde sig til mediekanalen. Den første delstrategi er ”value-for-

money” strategien, der på det organisatoriske plan klart synes at prioritere rollen som 

medlemsorganisation over rollen som strategisk spiller i forskellige 

forhandlingsarenaer. Den anden delstrategi er ”åbenhedsstrategien”, hvor HK som 

journalistisk kilde klart prioriterer tilgængelighed og tilpasning til journalistiske rutiner 

og selektionskriterier højere end markering i forhold til egne prioriterede sager. Den 

tredje delstrategi er ”enkeltsagsstrategien”, der prioriterer individuelt vinklede, retligt 

formulerede og konsekvensorienterede nyhedshistorier over mere principielle og 

politisk principielle historier.  

 

Samlet synes HK at være slået ind på det overordnede strategiske spor, som kan 

kaldes den ”medialiserede interesseorganisation”. Her er synlighedsambitionen omsat 

i en professionaliseret mediestrategi, der for det første anlægger et individualiseret 

medlemsperspektiv på organisationen (f.eks. produceret via holdningsundersøgelser), 

for det andet i vidtstrakt grad har internaliseret mediernes relevanskriterier, og for det 

tredje vælger at markere sig på områder, der har almen (individuel) appel, og som kun 

i begrænset omfang involverer overordnet politisk stillingtagen. 

 

I diskussionen i det ovenstående ligger det som en slet skjult præmis, at et andet spor 

er muligt, nemlig den ”politisk kommunikerende interesseorganisation”. Her 

omsættes synlighedsambitionen i en politisk indflydelsesstrategi, der prioriterer at 

omdefinere forholdet mellem medlem, organisation og samfund; at internalisere, men 

også bearbejde mediernes relevanskriterier, og at vælge at profilere sig på bredere 

politiske spørgsmål, der skaber nye indflydelsesmuligheder på de relevante 

beslutningsarenaer111. 

 

Der kan være vægtige grunde til, at HK er slået ind på medialiseringsstrategien: 

problemer med medlemstilslutningen, organisationens store medlemsmæssige bredde, 

problemer med at definere en samlet politisk strategi, forbundets status internt i LO 

og i de respektive forhandlingsarenaer, samt, ikke mindst, en faktisk politisk 

prioritering af f.eks. arbejdsmiljø- og arbejdslivsspørgsmål.  

                                                 
111 HK’s overvejelser om at lancere et nyhedsbrev orienteret mod beslutningstagere – inspireret af Mandag 
Morgen og A4 peger i retning af en politisk kommunikationsstrategi. En sådan satsning vil fordre en noget anden 
udpegning af politiske visioner og temaer, end den der kan aflæses i den nuværende mediedækning. 
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Den politiske kommunikationsstrategi rummer også en række udfordringer, som HK 

aktuelt kan have vanskeligt ved at håndtere: der fordres samlede og principielle 

overvejelser om ikke blot prioriteringen af enkelte indsatsområder, men også om 

præmisserne for at udvælge dem; der fordres en stor evne til at fremtræde som en 

enhedsaktør og ikke, som det antydes i indholdsanalysen, som en alliance af sektorer, 

og endelig fordres der en evne til på samme tid at repræsentere medlemsinteresser og 

definere disse.  

 

Den store fordel ved medialiseringsstrategien synes at være, at den reducerer 

konfliktpotentialet både udadtil og indadtil, og at den måske netop også kan vise sig 

effektiv i forhold til problemet med at fastholde medlemmerne. Omvendt kan 

ulempen selvsagt være, at der måske snarere er tale om konfliktreduktion end 

konflikt-håndtering, og om en tilpasningsstrategi snarere end en indflydelsesstrategi.  
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6 REGIONAL OG LOKAL INDFLYDELSE 

af Dorthe Pedersen112 

 

6.1 Indledning 
Arbejdsmarkedspolitikken har siden 1960’erne været et selvstændigt og korporativt 

organiseret politikområde, som sammen med de kollektive aftale- og 

overenskomstsystemer udgør en hjørnesten i den danske model. Traditionen med 

korporative institutioner og inddragelse af arbejdsmarkedets parter er blevet overført 

fra de faglige uddannelser til at gælde både den aktive arbejdsmarkedspolitik, 

arbejdsmiljøpolitikken og andre politikområder.  I dette kapitel tages der 

udgangspunkt i den aktive arbejdsmarkedspolitik113 og dens institutionelle opbygning. 

Formålet er at beskrive og vurdere betingelserne for de faglige organisationers 

indflydelse på den arbejdsmarkedspolitiske udvikling regionalt, men også fra dette 

ståsted nationalt og lokalt. De seneste 10 års udvikling i retning af regionalisering og 

kommunalisering – samt de helt aktuelle scenarier for denne udvikling – skal vurderes 

i forhold til indflydelseskanaler og konkrete inddragelsesformer.  

 

I alt tre dimensioner ved arbejdsmarkedspolitikken vil blive analyseret: 

 

• Den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, de dominerende politiske visioner og 

mål, herunder den aktuelle arbejdsmarkedspolitiks afgrænsning og kobling til 

social-, uddannelses- og erhvervspolitik samt udgiftspolitikken for den offentlige 

sektor; 

• Den politiske beslutningsstruktur med fokus på regionale indflydelseskanaler, 

herunder ændrede relationer mellem nationale, regionale og lokale institutioner; 

• De faglige organisationers formelle og uformelle deltagelse i politiske beslutnings- 

og implementeringsprocesser. 

                                                 
112 Dette kapitel er redigeret af Ove K. Pedersen, som også er eneansvarlig for alle ændringer i forhold til 
delrapport udarbejdet af Dorthe Pedersen. 
113 Begrebet arbejdsmarkedspolitik dækker i bred forstand flere typer af funktioner; allokering (formidling af 
arbejdskraft), kvalificering, beskæftigelsessikring, forsørgelse og arbejdsmiljøindsats,  Bredgaard, Jørgensen og 
Larsen, 2001:31. I denne rapport inddrages ikke arbejdsmiljøpolitikken, der har sin egen institutionelle opbygning i 
henhold til arbejdsmiljøloven. I stedet gøres den aktive arbejdsmarkedspolitik til omdrejningspunkt for analysen 
med vægt på beskæftigelsesindsats og aktivering, samtidig med, at der fra dette punkt peges på de koblinger, der 
skabes til uddannelses-, social og udgiftspolitikken i de sidste 10 år. 
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Den arbejdsmarkedspolitiske udvikling beskrives i to tempi. Først beskrives 

udviklingen fra Zeuthen-udvalget og Arbejdsmarkedsreformen af 1994 frem til 2001. 

Dernæst beskrives den aktuelle udvikling fra 2001 – 2003. Der lægges vægt på den 

borgerlige regerings politiske program: ”Flere i arbejde” og scenarier for de aktuelle 

institutionelle ændringer.  Afslutningsvis vurderes betingelser og muligheder for 

politisk indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken. Der opstilles en række konkrete 

udfordringer for fagbevægelsen og specifikt for HK. Organisationens 

indflydelseskanaler, position og kontaktformer sættes i forhold til aktuelle 

udviklingstræk i retning af kommunalisering, privatisering, nye partnerskaber, fusioner 

og krav om effektiv drift.  

 

6.2 De vigtigste konklusioner 
Hovedkonklusionen i dette kapitel er, at der er skabt flere kanaler for indflydelse på 

arbejdsmarkedspolitikken både nationalt, regionalt og lokalt, men også at vægtningen 

mellem dem er forandret inden for de sidste 10 år. De klassiske korporative organer 

som Landsarbejdsrådet (LAR) på nationalt plan og de Regionale Arbejdsmarkedsråd 

(RAR) har mistet indflydelse. Den aktive arbejdsmarkedspolitik har udviklet sig fra en 

sektorpolitik til en integreret del af regeringens vækststrategi, samtidig er der sket en 

stadig stærkere kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen, hvilket har flyttet en del 

af magten op ad til regering og Folketing og nedad til kommuner og lokale netværk. 

Alle væsentlige ændringer i arbejdsmarkedspolitikken siden arbejdsmarkedsreformen i 

1994 er vedtaget gennem finanslovsaftaler. Samtidig er den regionale indsats blevet 

underlagt en stadig strammere økonomistyring og resultatopfølgning, hvilket har 

begrænset muligheden for selvstændig politikdannelse i de regionale råd. Parallelt 

hermed er der skabt nye indflydelseskanaler lokalt, hvor parterne skal dele 

indflydelsen med et bredere sæt af aktører i forskellige mere eller mindre stabile 

netværk på tværs af arbejdsmarkeds-, social- uddannelses- og erhvervspolitik. Blandt 

de interviewede i denne undersøgelse er der bred enighed om, at både LAR og RAR 

har fået stadig mere karakter af rituel dans til fordel for øget anvendelse af lobbyisme 

overfor regering og Folketing, selvstændige udmeldinger og redegørelser fra parterne, 

uformelle kontakter og et vidtforgrenet netværk såvel centralt som decentralt. 

Sammen med netværk og uformelle kontakter er videns- og meningsdannelse blevet 

de dominerende indflydelsesformer. Formelle positioner udnyttes i stigende grad som 
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springbræt for uformel deltagelse. De forskellige indflydelseskanaler er opsummeret i 

nedenstående tabel. 

 

Tabel 19: Oversigt over formelle og uformelle indflydelseskanaler på regionalt 
og lokalt plan 

                                     Type indflydelseskanal 

Tidspunkt Formel Uformel 

Dagsordensfastsættelse 1. Deltagelse i offentlige udvalg                      

2. Deltagelse i høringer  

3. Udnyttelse af offentlighed i 

nationale og lokale medier 

7. Påvirkning af dagsorden i 
politiske organer og 
embedsmandsudvalg gennem: 

A. Organisationens egne 
redegørelser og udmeldinger 

B. Parternes fælles oplæg og 
redegørelser 

Beslutningsproces 4. Deltagelse i Regionale Råd (RAR), 
lokale og kommunale råd og udvalg 
(LKU)  

5. Deltagelse i høringer 

 

 

8. Påvirkning af konkrete 
beslutningsforløb gennem:                                                                           

A. Kampagner 

B. Lobbyisme overfor regering, 
Folketing, kommuner, amter, 
mv. 

C. Personnetværk 

 

Implementering på 

regionalt og lokalt 

niveau 

6. Påvirke implementeringen 
gennem: 

A. Regionale udvalg og råd (RAR) 

B. Lokale koordinationsudvalg 
(LKU) 

C. Kommunale udvalg og netværk 

D. Bestyrelsesposter i erhvervs- og 
handelsskoler og AMU-centre, 
herunder kontakt- og 
uddannelsesudvalg  

E. Deltagelse som ”andre aktører” 

9. Udnyttelse af repræsentanter 
gennem: 

A. Repræsentation i regionale og 
lokale råd og udvalg 

B. Regionale og lokale netværk 

C. Repræsentation i bestyrelser 
og uddannelsesudvalg på 
erhvervs- og handelsskoler mv. 

D. Personlige kontakter til lokale 
politikere, organisationer og 
virksomheder 

 

 

Alle de formelle indflydelseskanaler henviser til deltagelse i bestemte udvalg og 

organer samt formelle procedurer for høring og offentlighed. De uformelle 

indflydelseskanaler henviser til forskellige måder, hvorpå meningsdannelse, 

beslutninger og implementering søges påvirket. Pointen er, at der indenfor de sidste 

10 år er skabt flere formelle kanaler for indflydelse på flere planer regionalt og lokalt 

og med et bredere sæt af aktører, men at disse kanaler samtidig anvendes som 

springbræt for uformelle deltagelsesformer. Konsekvensen er, at der bliver kappestrid 



 

 158  

mellem aktører om at udnytte indflydelseskanaler. Der er ikke længere tale om et 

afgrænset sæt af aktører (læs arbejdsmarkedets parter) med hævdvunden ret til 

indflydelse. Organisationerne skal i stigende grad gøre sig kompetent for at være 

deltager, hvilket stiller krav til HK og andre faglige organisationer om initiativ og 

proaktiv handlen, når det gælder dagsordensfastsættelse, beslutning og 

implementering.  

 

I det følgende skal den arbejdsmarkedspolitiske udvikling og grundlaget for disse 

forandringer beskrives. De formelle indflydelseskanalers rolle og betydning, samt 

aktørernes bedømmelse af indflydelseskanaler og inddragelsesformer undersøges og 

vurderes. På grundlag heraf opsummeres de væsentligste udviklingstræk og 

betingelser for indflydelse og der peges på krav og udfordringer for HK som 

konsekvens af den skitserede udvikling. 

 

6.3 Den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden 
Fra anden halvdel af 1980’erne sætter de politiske visioner fokus på arbejdsmarkedets 

strukturproblemer. Der sker ”en strukturpolitisk vending”. Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd (AE) og Det Økonomiske Råd (DØR), men også en række 

tværministerielle redegørelser peger på, at en strukturpolitisk samordning mellem 

erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken udgør et nødvendigt 

supplement til den generelle konjunkturregulerende økonomiske politik. 

Konkurrenceevneproblemerne ses nu ikke blot som et spørgsmål om lønniveau og 

arbejdskraftens bevægelighed, men også som et spørgsmål om omstillingsevne, 

teknologisk udvikling og kvalificering af arbejdskraften114. For det andet bliver 

arbejdsløshedsproblemet gjort til det væsentlige økonomiske problem. Det sker fra 

starten af 1990’erne. Trods Arbejdsministeriets flaskehalskampagner og indsats mod 

strukturarbejdsløshed er det ikke lykkedes at bryde den høje ledighed115. Inspireret af 

internationale erfaringer med ”workfare-principper”, udvikles for det tredje en aktiv 

socialpolitik. Socialministeren lancerer i 1989 en arbejdslinje, hvor der stilles krav om, 

at de ikke-forsikrede ledige skal aktiveres af kommunerne. Det gælder i første omgang 

med ungdomsydelsen (1989), så de unge ledige under 25 år (aktiveringspakken 1992) 

og siden hen et krav om arbejdspligt og opkvalificering af alle ledige på 

                                                 
114 Ove K. Pedersen et al., 1992. 
115 Finansministeriet, 1993.  
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kontanthjælp116. Det er i lyset af denne strukturpolitiske vending, at der i 1991 

nedsættes et udvalg med et kommissorium om at se på strukturproblemer på 

arbejdsmarkedet, og at der i 1993 nedsættes en Socialkommission med det formål at 

forbedre indsatsen for de ikke forsikrede ledige i det kommunale system117.  

 

Under overskriften: ”Udredningsudvalget om arbejdsmarkedets strukturproblemer” 

nedsætter et bredt flertal i Folketinget i 1991 det, der siden er blevet kaldt Zeuthen-

udvalget. I sin endelige afrapportering lægger Zeuthen-udvalget vægt på aktivering via 

en mere skræddersyet indsats overfor den enkelte, kombineret med en reduktion i 

længden på den periode, som den ledige kan forblive i forsikringssystemet118. Ved 

regeringsskiftet i 1993 fastholdes både en aktiverings- og en finansieringsreform, 

hvilket skrives direkte ind i regeringsgrundlaget. Zeuthen-udvalgets rapport bliver i 

store træk lagt til grund for Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik i 1994. 

Arbejdsmarkedsreformen er udtryk for en særlig dansk aktiv linje, som består i en 

blanding af workfare (social disciplinering) og en individuel behovsorienteret indsats 

med både rettigheder og opkvalificeringsmuligheder (social integration). Reformen 

indebærer, at der iværksættes en individuel og behovsorienteret indsats, hvor den 

ledige inddrages i udarbejdelse af egne handlingsplaner. Den indebærer også, at der 

oprettes 14 regionale arbejdsmarkedsråd, der får til opgave at overvåge udviklingen på 

det regionale arbejdsmarked og at sikre, at de lediges behov sættes i forbindelse med 

de regionale og lokale beskæftigelsesmuligheder. Den indebærer endelig, at der sættes 

ind med en mere aktiv virksomhedsrettet indsats (virksomhedsbesøg, arbejdstilbud og 

uddannelsesplanlægning), og at der satses bredt på opkvalificering af såvel 

beskæftigede som ledige.  

 

På aktiveringssiden lægges der stadig mere vægt på social disciplinering og work fare-

principper samt volumen i omfanget af aktivering. Allerede året efter 

arbejdsmarkedsreformen indledes det såkaldte ”serviceeftersyn”, hvor 

rådighedsforpligtigelsen strammes op, ydelsen for børne- og sabbat-orlov bliver 

sænket, og der indføres ”ret og pligt” til aktivering på fuld tid efter fire års ledighed. 

Ændringerne vedtages som en del af finansloven i 1995 og følges op af et fælles 

udspil fra Finans- og Arbejdsministeriet til arbejdsmarkedsreformens anden fase. Her 

                                                 
116  Larsen et al., 2001; Torfing, 1999; Torfing, 2004. 
117  Der skelnes i arbejdsmarkedslitteraturen mellem en aktiv linje, der vægter henholdsvis social disciplinering og 
social integration og en passiv linje, der vægter social sikring.,  Jørgensen og Larsen, 2003:179. 
118 Finansministeriet, 1992. 
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slås det fast, at ”ret og pligt princippet” skal sikre større effektivitet i 

beskæftigelsesindsatsen, således at det ved fuld indfasning i 1999 kun vil være muligt 

at gå passiv ledig i op til 2 år. Anden fase vedtages med finansloven 1996 og 

indebærer en yderligere afkortning af dagpengeperioden til maksimalt 5 år, øget 

beskæftigelseskrav (fra 26 til 52 uger), hurtigere aktivering, begrænsning af lediges ret 

til uddannelsesorlov, afskaffelse af overgangsydelse, indførsel af puljejob samt den 

såkaldte ungeindsats, der indebærer ret og pligt til uddannelse efter seks måneder med 

halvering af dagpenge119. Parallelle stramninger sker for kontanthjælpsmodtagere via 

Regeringens udspil i 1995: ”Hurtigere i job og uddannelse”.  I Finanslovsaftalerne 

1987 og 1988 følges op med yderligere stramninger samt afskaffelse af 

etableringsydelsen. Endelig gennemføres med finanslovsaftalen fra 1999 den såkaldte 

tredje fase af arbejdsmarkedsreformen, som indebærer afkortning af 

dagpengeperioden til max. fire år, fremrykning af ret og pligt aktivering, målretning af 

uddannelsesindsatsen, udvidelse af ungeindsatsen og krav om aktivering i 75 % af 

aktiveringsperioden120. Den tredje fase følges desuden op i finanslovsaftalerne fra 

2000, hvor uddannelsesorlov helt afskaffes til fordel for arbejdspraktik, tidlig og mere 

individualiseret indsats121. 

 

6.3.1 Kommunal aktiveringspolitik 

I forlængelse af arbejdsmarkedsreformen nedsættes en socialkommission, der lægger 

grunden for socialpolitikkens indskrivning i den strukturpolitiske vending. Også her 

gælder det om at erstatte passive ydelser med aktive tilbud. Flere argumenter kobles 

sammen i det politiske kompromis om aktiv socialpolitik. Det gælder krav om 

opkvalificering af kontanthjælpsmodtagere, øget rådighedskontrol, krav om at yde 

noget for ydelsen og endelig krav om en højere grad af ansvarliggørelse122. 

Socialkommissionen og efterfølgende initiativer fra Socialministeren indebærer, at den 

strukturpolitiske aktivering kommer til at dominere socialpolitikken.  Aktivering gøres 

til omdrejningspunkt for stort set alle grupper af ledige og offentligt forsørgede. Den 

socialpolitiske aktiveringsindsats bliver ”workfare”, frem for velfærdsydelse. 

 

Med lov om kommunal aktivering i 1994 og Lov om Aktiv Socialpolitik 1998 øges 

kravet om kommunal aktivering, hvorved der etableres et parallelt kommunalt 

                                                 
119 Winther, 2003:278. 
120 Finansministeriet, 1999.  
121 Winther, 2003. 
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formidlings- og aktiveringssystem.  I forlængelse heraf udvikles strategien for det 

rummelige arbejdsmarked, der med kommunalaftalen fra 2000 tildeler kommunerne 

en nøglerolle, hvilket sammenholdt med det voksende antal af 

kontanthjælpsmodtagere for alvor indebærer en kommunalisering af 

beskæftigelsespolitikken123. Der skabes et tostrenget system i beskæftigelsespolitikken, 

byggende på en vis arbejdsdeling, men også øget konkurrence mellem stat og 

kommuner. AF som primært system for virksomhedsservice og indsatsen overfor de 

forsikrede ledige og kommunerne som primært ansvarlige overfor velfærdsorienterede 

ydelser og aktivering af de ikke forsikrede ledige. Når det gælder 

beskæftigelsesindsatsen er der altså tale om en klar konvergens mellem den 

arbejdsmarkeds- og den socialpolitiske dagsorden. Det er den strukturpolitiske 

vending, der kommer til at udgøre referencerammen for begge politikområder. Tre 

sæt af problemer inddrages og kædes sammen i debatten: (1) Det udgiftspolitiske 

problem, der handler om at velfærden ikke længere kan finansieres uden 

samfundsøkonomisk skadelige skattestigninger, hvilket begrunder, at de passive 

overførselsudgifter må nedbringes; (2) arbejdsmarkedets strukturproblemer, der 

handler om at undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet, idet de udgør en barriere for 

vækst og fører til lønpres, inflation og forværret konkurrenceevne; og (3) det sociale 

problem, der handler om at ledighed også betyder social eksklusion, tab af 

kompetencer og øget sygelighed og dermed afhængighed af offentlige velfærdsydelser. 

  

6.3.2 Udgiftspolitikkens dominans 

Med aktiv linjens gennembrud sker der en tæt kobling af den aktive arbejdsmarkeds- 

og socialpolitik, hvilket lægger grunden for det, der siden er blevet kaldt et tostrenget 

system i beskæftigelsespolitikken. Der sker samtidig en vis kobling til 

uddannelsespolitikken, idet kvalificering kommer til at spille en markant rolle i den 

aktive indsats. De strukturpolitiske visioner om en stærkere sammentænkning af 

arbejdsmarkedspolitikken med erhvervspolitikken kommer til gengæld ikke til at spille 

nogen synlig rolle i arbejdsmarkedsreformen og dens implementering. Trods ideer om 

samspil og paroler om vækst og velfærd, er det kendetegnende, at de to politikker 

snarere udvikler sig parallelt end samordnet gennem 1990’erne. Såvel 

Erhvervsfremmestyrelsen som Arbejdsmarkedsstyrelsen tager dog frem til 1997 

initiativer til at undersøge forudsætningerne for at styrke det regionale samspil mellem 

                                                                                                                                                     
122 Torfing, 1999; Torfing, 2004; Larsen et al., 2001; Andersen og Torfing, 2002. 
123 Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, m.fl., 2000.  
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de erhvervs- og de arbejdsmarkedspolitiske institutioner og netværk. Som tidligere 

vist er det i stedet udgiftspolitikken, der sætter sine tydelige spor på ændringer og 

justeringer af arbejdsmarkedspolitikken igennem 90’erne. Det dominerende 

udviklingstræk er stribevis af stramninger af såvel aktiverings- som styringsdelen af 

arbejdsmarkedsreformen.  

 

På styringssiden sker der en løbende opstramning af den centrale mål- og 

rammestyring, der udstikkes af arbejdsministeren og Landsarbejdsrådet (LAR). En 

række midler tages i brug for at begrænse ressourceforbruget og øge effektiviteten. 

Der udvikles et stadig mere detaljeret kontrolsystem og et system af nøgletal, som fra 

1999 danner grundlag for en skabelon for centrale resultatkontrakter for alle regioner. 

Finansministeriet bidrager via nye økonomistyrings- og opfølgningssystemer. En 

lignende udvikling kan ses indenfor uddannelsespolitikken, hvilket kulminerer med 

voksen- og efteruddannelsesreformen i 2000, der samler uddannelserne under en 

standardiseret taxameterstyringsmodel124. En øget kritik af den ensidige fokus på 

styring og standardisering får i foråret 2001 den socialdemokratiske arbejdsminister til 

at indbyde til forhandlinger om ”En nyorientering af arbejdsmarkedspolitikken”. 

Formålet er at gøre op med ”den meningsløse tvangsaktivering”, og i stedet 

skræddersy indsatsen mere til de lediges individuelle behov. LAR formulerer et udspil, 

primært baseret på LO’s og DA’s anbefalinger. Forhandlingerne bliver imidlertid 

aldrig realiseret. Regeringsskiftet 2001 kommer i vejen. 

 

6.3.3 Den politiske beslutningsstruktur 
Med arbejdsmarkedsreformen af 1994 udbygges den korporative struktur indenfor 

arbejdsmarkedspolitikken. Det statslige system opbygges med Landsarbejdsrådet 

(LAR) og 14 korporativt sammensatte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) med 

repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, amt og kommuner. Med oprettelsen af 

LAR og RAR styrkes de korporative strukturer betydeligt. LAR sammensættes med 

repræsentanter fra de centrale arbejdsgiverorganisationer og de tre 

hovedorganisationer, LO, FTF og AC samt repræsentanter fra Kommunernes 

Landsforening og Amtsrådsforeningen og bliver rådgivende i forhold til ministeren. 

De 14 RAR får med AF som udførende led til opgave at overvåge ledighed og 

beskæftigelsesmuligheder i regionen samt at prioritere og dimensionere indsatsen bl.a. 

                                                 
124  Arbejdsministeriet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet, 1999. 
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via valg af aktiveringsredskaber og prioritering af målgrupper. Der er dog tale om et 

dobbelt styresystem med en regionschef og AF-ledelse, der refererer til 

Arbejdsministeren via Arbejdsmarkedsstyrelse (AMS) på den ene side, og en 

korporativ struktur med RAR, der refererer til LAR på den anden. 

 

Figur 3: Det arbejdsmarkedspolitiske beslutnings- og styresystem  
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LAR får til opgave i samspil med ministeren og AMS at udstikke centrale rammer, 

mål og retningslinjer for den arbejdsmarkedspolitiske indsats. LAR er et konsensus-

organ med vægt på løbende dialog mellem parterne og på overvågning af den 

regionale indsats. I tilknytning til rådet har der været nedsat underudvalg. Desuden er 

der etableret et forretningsudvalg (FOU), bestående af 2 repræsentanter fra LO, 2 fra 

DA og 1 fra KL, hvis opgave det er sammen med formanden at forberede møderne, 

herunder at prioritere dagsorden og bilagsmateriale. 

 

På grund af sin brede sammensætning har LAR hovedsagligt fungeret som forum for 

dialog mellem deltagerne og mellem deltagerne og ministeren, 

Arbejdsmarkedsstyrelsen og de regionale arbejdsmarkedsråd. Herudover kom 

arbejdet hurtigt til at bestå i en løbende afvejning af mål- og programudmeldinger, 

godkendelse af regionale planer og resultatopfølgning. Egentlige fælles 

programudmeldinger har været sjældne. Spørger man de involverede aktører, er den 

udbredte holdning imidlertid, at LAR over tid har fået en mere administrativ funktion 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 
(AMS) 

Arbejdsformidlingen 
(AF) 

Landsarbejdsrådet 
           LAR 
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Arbejdsmarkedsråd 
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institutioner 

Kommuner Amt A-kasser A-kasser 
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i forbindelse med hele overvågningen og resultatopfølgningen af den regionale 

indsats, frem for en egentlig politikformulerende funktion.  

 

De forskellige deltagere i LAR vurderer, at LAR er et stort organ, der i høj grad 

beskæftiger sig med kontrol, dokumentation og overvågning, frem for med 

politikskabelse eller politisk rådgivning. En ofte fremhævet begrundelse for denne 

udvikling er den dobbelt politiske og administrative styring af AF. En central aktør 

siger: ”Systemet lider jo lidt under denne her tostrengede kommunikation, og det har 

vi jo altid haft svært ved. Det der med, at vi har en administrativ styrestang og en 

politisk styrestang, det har givet problemer, fordi LAR har haft en signalgivning til det 

politiske niveau, som på nogle felter har været ude af takt med det styrelsen eller 

departementschefen har fået flasket i hovedet på ministeren”. Enkelte medlemmer 

fremhæver dog et fælles udspil om etnisk integration som en succesfuld 

konsensusøvelse i rådets nyere historie. Trods officiel konsensus er der flere 

konfliktlinjer i forhold til rådets funktion. Flere faglige repræsentanter beklager sig 

over rådets overvejende kontrollerende funktion og henviser til en stærk dominans fra 

det administrative system. AMS har på den anden side kritiseret rådet for at blande sig 

for meget via en detaljeret styring af de regionale råd, herunder gennem udmelding af 

præcise mål- og resultatkrav og i flere tilfælde udmeldinger om instrumenter (f.eks. 

privat jobtræning) og aktiviteter (f.eks. virksomhedsbesøg). Hertil kommer, at rådets 

rolle som central kontrolorgan er blevet kritiseret af de regionale repræsentanter, der 

mener, at rådet hermed har bidraget til at underkende den regionale autonomi, som 

var forudsat i 1994-reformen. Endelig er der en række konfliktlinjer mellem parterne 

på den ene side (især LO og DA) og de kommunale repræsentanter på den anden, 

primært begrundet i deres helt forskellige stilling til det tostrengede system. 

 

6.3.4 Det regionale niveau 

De regionale arbejdsmarkedsråd tildeles vidtgående kompetence med 1994-reformen. 

Sammenlignet med de gamle AMN, foreslår Zeuthen-udvalget at rådene får et større 

ansvar og en egentligt deltagerrolle i afviklingen af aktiveringsindsatsen. Der tales i 

arbejdsmarkedslitteraturen om regionalisering af den korporative beslutningsstruktur 

via en regional ”policy-maker rolle” og en i international sammenligning udbredt 

administrativ korporatisme, hvor de faglige organisationer opnår stor indflydelse på 
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selve implementeringen af politikken125. RAR gøres til omdrejningspunkt i forbindelse 

med at prioritere og dimensionere den regionale arbejdsmarkedsindsats, herunder 

vælge indsatsområder, udpege målgrupper og vælge aktiveringsredskaber. Dernæst 

indføres der økonomisk rammestyring, hvorved RAR tildeles en vis autonomi til at 

prioritere aktiveringsmidlerne, herunder til at udmelde mål og resultatkrav for 

indsatsen. Endelig består RAR’s øgede kompetence i overvågningen af det regionale 

arbejdsmarked, hvilket ligeledes gør RAR til en vidensproducerende organisation med 

indsigt i bevægelserne på de regionale og lokale arbejdsmarkeder.  

 

Senere evalueringer af RAR’s funktion peger dels i retning af en vis konsolidering af 

RAR, dels på en række styringsmæssige problemer. Der peges på, at det, trods store 

forskelle regionerne imellem generelt er lykkes RAR at agere politisk ledelse for AF; 

at det generelt er LO og til dels også DA-repræsentanter, der dominerer, og at der er 

blevet etableret konsensus om politikken, selvom arbejdsgiverne i hovedsagen vægter 

flaskehalsindsatsen, mens LO-siden i hovedsagen vægter aktiveringsindsatsen. De 

styringsmæssige problemer drejer sig om problemer med den regionale 

politikformulering; AF-systemet og dets omstilling fra at arbejde efter regler til at 

arbejde på grundlag af skøn; samt samarbejdet med de øvrige regionale 

arbejdsmarkedspolitiske aktører og en generel central modvilje mod at slippe den 

centrale detailstyring126. Det sidste hænger sammen med de udgiftspolitiske 

stramninger, der er sket igennem 1990’erne, hvorved de regionale arbejdsmarkedsråd 

har mistet kompetence til at foretage prioriteringer omkring målgruppe og redskaber, 

herunder udvidelse og præcisering af aktiveringspligten. Gennem stramninger er der 

fastlagt specifikke retningslinjer for, hvornår og i hvilket omfang de ledige skal 

aktiveres, og der er lagt meget faste økonomiske rammer for aktiveringen som f.eks. 

gennemsnitspris pr. aktiveret, ligesom resultatopfølgningen løbende er skærpet. Fra 

1999 er der indført et resultatkontraktsystem, administreret af AMS og overvåget af 

LAR, hvor der årligt fastlægges mål, resultater, indsats, ressourceanvendelse og 

produktivitet for de enkelte AF-regioner127. Disse ændringer træder tydeligt frem, når 

vi spørger deltagerne om RAR’s funktion og position. Se tekstboks  nedenfor. 

 
 
 
 

                                                 
125 Jørgensen og Lassen, 1992.; Jørgensen og Larsen, 2003. 
126 Winther og Haahr, 1996; Larsen et al., 1996. 
127 Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1999. 
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Som det fremgår, er der også i de regionale råd tale om en høj grad af 

konsensuspolitik og en udbredt anvendelse af netværk og skyggeorganisering. Et vidt 

forgrenet net af personlige kontakter skaber grundlag for de forholdsvis fredelige 

rådsmøder. Flere deltagere fremhæver RAR som konsensusorgan og henviser i stedet 

til at politikken fastlægges andre steder. Der peges især på centrale mål og resultatkrav 

fra LAR og AMS, men også på regionale netværk og uformelt samarbejde mellem 

enkeltpersoner, regionsledelse og rådssekretariat. Det gælder ikke mindst på 

organisationsside internt i LO-regi og på halvårlige temadage mellem parterne LO og 

DA i den enkelte region. Vurderingerne afhænger dels af de specifikke erfaringer, 

Hvilken rolle og funktion har RAR? 

 
• Noget af det jeg oplever, er, at de muligheder vi fik i RAR var store. Vi kunne lave 

ting, der var afpasset efter de lediges og efter virksomhedernes behov. Men allerede 
året efter begyndte man at skære i vores kompetence centralt fra. Vi fik færre 
områder med fri beslutningsret! 

 
• Nogle steder kører det formidabelt godt sekretariat og råd imellem. Andre steder 

bliver det to modstandere (…). Det er jo helt afgørende, at man har en regionschef, 
som er hurtig i pæren og kan frigøre sig fra styrelsen! 

 
• Vi bruger jo utrolig meget rådssekretariatet til at skabe overblik, hele 

overvågningsfunktionen i forhold til det regionale arbejdsmarked. Og vi har et tæt 
samarbejde med regionschefen også i det daglige! 

 
• Samarbejdet er så tæt, at forud for hvert møde, så mødes arbejdstagergruppen og 

diskuterer dagsordenen igennem og finder fæller indstillinger. Det samme gør 
arbejdsgivergruppen og kommunen. Og så mødes vi jo også med arbejdsgiverne for 
at prøve hinanden af. Så der er meget forarbejde. Endelig forhandler man på et 
rådsmøde og jeg tror ikke, at der er ret mange RAR, som har afstemninger! 

 
• Vi har noget, der hedder baggrundsgruppen, hvor der sidder embedsmænd fra 

arbejdstagergruppen (LO, FTF og AC) og fra arbejdsgiverne og fra det offentlige og 
holder formøde med sekretariatet. Vi prøver at forarbejde dagsordenen og høvle de 
værste knaster af inden den kommer på det politiske bord. Og så har vi et 
formandskab, der forbereder møderne! 

 
• Det er meget konsensuspolitik. Og det er igen personbåret. Vi er jo 

forhandlingsvante. Vi forhandler i stedet for at slås! 
 

• RAR er med til at kvalificere embedsmændene. De har jo et utrolig stort netværk, 
som de kan kontakte og få råd ved. Det er meget båret af personlige venskaber i 
lokalområdet! 

 
• Du fisker lidt efter om RAR kan få en politisk funktion, og der er mit svar ubetinget 

Nej. Men der er meget at bedrive administration med! 
 

• RAR eksisterer kun fordi de kan åbne døre i lokalsamfundet, men de bidrager ikke 
med noget. Danmark er jo ikke større end at den lokale indsigt i arbejdsmarkedet er 
det rene sludder! 
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som kan svinge fra region til region, dels af om man ser på RAR fra centralt hold eller 

fra regionalt plan. Mens man centralt kun ser reducerede muligheder for regional 

politikdannelse, er holdningerne mere svingende, når man spørger de regionale 

aktører. Flere føler sig handlingslammede af den stadig tættere centrale regulering og 

standardisering, mens andre fremhæver regionalt kendskab og tætte netværk, som en 

afgørende ressource.  

 

Ser vi på det vertikale netværk, er det stærkt præget af at AF har flere principaler, 

nemlig både RAR, LAR og arbejdsmarkedsstyrelsen. Regionsledelsen kan derfor 

meget nemt komme i en loyalitetskonflikt. Nok er regionschefen sekretær for rådet, 

men han er også embedsmand i et hierarkisk system, som kræver stadig mere 

ensretning og resultatopfølgning. Som et rådsmedlem udtrykker det: ”Det har givet 

konflikt, når regionschefen kommer og siger, at ”det I har besluttet, det vil jeg ikke 

følge”. Så siger vi: ”Det skal du bare”. Så siger han: ”Det kan I ikke beslutte”. Det der 

er problemet er jo, at nok sidder vi der som arbejdsmarkedsråd og har prioriteringer 

og dimensioneringer af arbejdsmarkedspolitikken. Men det er jo 

Arbejdsmarkedsstyrelsen, der er arbejdsgiverparten overfor (regions)chefen”128.  

 

6.3.5 Det lokale niveau 

De kommunale myndigheder, der har ansvaret for aktivering af de arbejdsløse 

kontanthjælpsmodtagere, bliver også underlagt arbejdsmarkedsreformens 

aktiveringsdel, der følges op af Lov om Aktiv Socialpolitik fra 1998. Aktiveringskravet er 

ikke så massivt som for AF, og kommunerne har en højere grad af frihed til selv at 

prioritere og administrere den kommunale aktivering gennem vedtagelser i 

kommunalbestyrelsen.  Den stærke stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate 

kontakthjælpsmodtagere lægger imidlertid grundlaget for et øget samarbejde mellem 

kommunerne og AF, men også for en vis kassetænkning mellem de to systemer. Mens 

det statslige AF-system har hovedvægt på arbejdsmarkedsuddannelse, jobtræning og 

almindelig anvisning, står det kommunale system for kampagner, partnerskabsaftaler 

og formidling af job på almindelig og særlige vilkår.  

 

Den kommunale aktivering ligger uden for den korporative struktur i det statslige 

system. Med den aktive socialpolitik skabes der imidlertid parallelle korporative 

                                                 
128 Citeret fra Mailand, 2001:158. 
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organer både centralt og lokalt. Centralt oprettes Det Sociale Råd, som et partsorgan 

sammensat af repræsentanter fra LO, DA, KL og Socialministeriet. Rådet, som skal 

rådgive socialministeren vedrørende den sociale indsats på det rummelige 

arbejdsmarked. Samtidig oprettes Det Centrale Koordinationsudvalg, der fungerer 

som bindeled og rådgivende instans mellem Den Sociale Ankestyrelse og de lokale 

koordinationsudvalg. Det Centrale Koordinationsudvalg sammensættes af LO, FTF, 

DA, de kommunale organisationer, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og 

DSI. Lokalt oprettes der de Lokale Koordinationsudvalg (LKU), der gøres lovpligtige 

i alle kommuner med vedtagelse af Lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område 1998129.    

 

Fra januar 1999 skal alle kommuner nedsætte lokale koordinationsudvalg for den 

forebyggende arbejdsmarkedsindsats evt. i fællesskab med andre kommuner. 

Udvalgenes formål er at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked ved at medvirke til 

øget samarbejde mellem de relevante aktører og bidrage til udviklingen af nye typer af 

løsninger, som ligger ud over, hvad den enkelte kommune selv kan iværksætte. LKU 

skal arbejde for at forebygge at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde 

dem, der har risiko for at miste tilknytning samt  integrere dem, som har vanskeligt 

ved at komme ind eller tilbage på arbejdsmarkedet. LKU får en rådgivende 

kompetence i forhold til kommunalbestyrelsen og sammensættes af repræsentanter 

fra kommunalbestyrelsen, DA, LO, FTF, de praktiserende læger (PLO), AF, 

handicaporganisationerne og andre lokale aktører. Til udvalgene er knyttet et 

sekretariat, ligesom de tildeles økonomiske midler, som f.eks. kan anvendes til 

udvikling af nye tilbud og tiltag i den sociale arbejdsmarkedsindsats. 

 

Med loven følger også, at kommunerne skal udarbejde en ramme for den 

forebyggende sociale arbejdsmarkedsindsats. Det havde godt halvdelen af 

kommunerne gjort allerede forud for lovens vedtagelse. En evaluering i 2001 viste, at 

mellem en tredjedel og en femtedel af kommunerne stadig mangler at gøre det. Kun 

hvert tredje undersøgte udvalg har haft drøftelser med kommunalbestyrelse eller 

socialudvalg. Omkring 90 % af medlemmerne i de undersøgte udvalg vurderer dog, at 

udvalgene i nogen eller høj grad opfattes som stimulerende for den sociale 

arbejdsmarkedsindsats og for kontakten til de lokale arbejdspladser. Samtidig peges 

                                                 
129 Andersen og Torfing, 2002;  DA, 1998. 
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der dog på, at medlemsaktiviteten varierer betydeligt mellem de deltagende grupper. 

Det har bl.a. været svært at få PLO til at deltage aktivt i mange LKU’er 130. 

 

Den lokale netværksstyring vurderes i aktuelle arbejdsmarkedsstudier som 

perspektivrig, om end stadig af svingende intensitet og omfang. På grundlag af en 

række casestudier konkluderes det, at der i de lokale netværk omkring LKU er skabt 

vigtige institutionelle ressourcer i form af netværksaktører med betydelig 

organisationspolitisk erfaring, et højt videns- og aktivitetsniveau samt et begyndende 

fælles norm- og værdigrundlag, som skaber grundlag for fleksibilitet og ansvarlighed i 

opgaveløsningen131.  

 

6.4 Inddragelse i arbejdsmarkedspolitiske reformer  
Hvem har magten i den regionale arbejdsmarkedspolitik? Vi skal nu se på, hvilken 

rolle de etablerede indflydelseskanaler spiller i den arbejdsmarkedspolitiske udvikling. 

Konklusionen er, at de korporative organer i stadig mindre grad anvendes til politisk 

konsultation, og den administrative korporatisme delvist synes fortrængt af 

udgiftspolitisk styring. Samtidig overdrages flere opgaver og mere kompetence til 

kommunerne og andre lokale institutioner og virksomheder132. 

 

Hvor der historisk har været tradition for at inddrage parterne i endda årelange 

udvalgs- og udredningsarbejder inden større arbejdsmarkedspolitiske initiativer, er de 

fleste justeringer igennem 1990’erne sket på baggrund af rene embedsmandsarbejder. 

Zeuthen-udvalget har været det foreløbigt sidste politikformulerende og 

lovforberedende udvalg med repræsentation af arbejdsmarkedets parter, når det 

gælder den aktive arbejdsmarkedspolitik. LAR og parterne har siden haft en mere 

reaktiv rolle i form af høringer og uformelle drøftelser133.  Det samme gælder de 

væsentlige ændringer indenfor voksen- og efteruddannelsesområdet, hvor parterne 

heller ikke har været formelt repræsenteret i f.eks. VEU-udvalget og i reformen af 

arbejdsmarkedsuddannelserne. I stedet spiller regeringsbeslutninger en afgørende 

                                                 
130  Caswell og Jensen, 2001. 
131 Andersen og Torfing, 2002:88. 
132 Kompetence flyttes samtidig til overstatslige institutioner i EU, hvilket indebærer en åbning af den danske 
model både ”ovenfra” og ”fra neden” 
133 Denne tendens bekræftes, hvis vi ser på den generelle udvikling vedr. ikke-permanente offentlige udvalg. For 
hele centraladministrationen faldt dette tal fra 1980 til 2000 fra 302 til 86 de pågældende år. Ser vi på antallet 
under arbejdsministeriets ressort er tallet de tilsvarende år henholdsvis 8 og 1, mens der i 1992 er registreret 2 ikke 
permanente udvalg under Arbejdsministeriet (Database over offentlige udvalg, FOFI-database 2000).  
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rolle, ligesom de årlige finanslovsforhandlinger er blevet omdrejningspunkt for alle 

større justeringer af arbejdsmarkedspolitikken.  

 

Justeringerne startede allerede med ”serviceeftersynet” i 1995, begrundet i regeringens 

utilfredshed med omfanget af aktiveringen. Med finansloven 1996 indførtes mere 

vidtrækkende ændringer i form af arbejdsmarkedsreformens 2. fase. Her er 

forberedelsen alene styret af oplæg fra regeringens embedsmænd. Parterne, LO og 

DA udarbejder dog et fælles høringssvar, som formidles via LAR, der anbefaler 

reformen med visse bemærkninger. Her blev partsrelationen aktivt benyttet, men ikke 

LO’s tætte forbindelser til regeringen. I finanslovene 1997 og 1998 vedtages ligeledes 

mindre stramninger og justeringer. Her var LO hovedsagelig involveret vedrørende 

indførsel af voksenlærlingeordningen. Ellers søgte parterne primært indflydelse hver 

for sig gennem lobbyisme overfor henholdsvis socialdemokratiske ministre og V og 

K134. Grundlaget har i vid udstrækning været Finansministeriet og Arbejdsministeriets 

budgetredegørelser, evalueringer og effektanalyser, men også eksterne udrednings- og 

forskningsinstitutioners evalueringer og analyser, helt eller delvist bestilt af ministeren 

eller styrelsen135. 

 

I 1998 nedsættes der et officielt udvalg, det såkaldte 2005-udvalg, som får til opgave 

at forberede arbejdsmarkedsreformens 3. fase136. Det er tale om et rent flerministerielt 

embedsmandsudvalg uden interesseorganisationernes deltagelse137. Her tager parterne 

(LO og DA) imidlertid selv initiativ til ”bilaterale drøftelser”, hvorved det lykkes at 

blive enige om hovedindholdet i den nye justering. Udsat for denne enighed vælger 

regeringen i store træk at forpligte sig på aftalen. Her er det altså parterne, LO og DA 

i forening og ikke et fælles LAR, der sætter deres fingeraftryk på reformen, hvilket 

bl.a. skal ses i sammenhæng med manglende konsensus i rådet, hvor både FTF, AC 

og KL er imod det foreslåede kompromis. Parterne anvender imidlertid deres enighed 

og deres kontakter til henholdsvis regering og opposition til at fremme deres 

forhandlingsoplæg i Folketinget138. Ved finanslovsvedtagelserne i 2000 og 2001 

forsøger parterne en lignende strategi med uformelle drøftelser og lobbyisme i 

                                                 
134 Winther, 2003. 
135 Arbejdsministeriet, 1999; Arbejdsministeriet, 2000; Finansministeriet, 1995. 
136 Arbejdsministeriet m.fl., 1998. 
137 Arbejdsministeriet havde formandskabet. Herudover deltog embedsmænd fra Stats-, Finans-, Økonomi-, 
Social-, Erhvervs- og Undervisningsministeriet.  Finansministeriet og Arbejdsministeriet, 1996. 
138 Initiativet skal bl.a. ses på baggrund af regeringsindgrebet i de private overenskomstforhandlinger 1998, hvilket 
i høj grad har medvirket til parternes behov for at vise resultater og evt. regeringens lydhørhed. Se Mailand og 
Due,  2003; Mortensen et al., 2001. 
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forhold til regering og opposition. Parterne inddrages dog kun i begrænset omfang via 

høring i LAR, hvilket bl.a. skyldes, at forløbet styres stramt af regeringen og 

finansministeren, men også, at der ikke kan etableres den samme konsensus hverken 

internt på LO-siden, hvor bl.a. SiD flere gange har været stærkt kritiske i forhold til 

LO’s deltagelse, eller mellem parterne. LO står i et dilemma mellem hensynet til 

regeringen på den ene side og intern opbakning på den anden139.  

 

Det er på den måde tydeligt, at regeringen har forøget sin indflydelse og handlefrihed 

over arbejdsmarkedspolitikken. Hvor der tidligere har været tale om en korporativt 

organiseret sektor med stabil inddragelse af arbejdsmarkedets parter, viser udviklingen 

efter 1994, at de korporative organer har mistet betydning i den politiske 

beslutningsproces. I stedet har parterne søgt at begrænse regeringens råderum 

gennem fælles udspil og har i øvrigt anvendt ad hoc drøftelser og lobbyisme som den 

væsentligste indflydelseskanal. 

 

6.4.1 Deltagelsesformer og magtpositioner 

Spørger vi de deltagende aktører om indflydelseskanalernes betydning og de konkrete 

deltagelsesformer, bekræftes denne udvikling. Respondenterne fremhæver, at 

udviklingen er gået i retning af en svækkelse af de korporative organer til fordel for 

mere ad hoc prægede deltagelsesformer, baseret på personlige netværk. De 

korporative organer nedlægges ikke, men får i praksis en anden rolle end tillagt ved 

1994-reformen. Der er forskellige holdninger, men alligevel også en klar fælles linje i 

aktørernes vurdering af indflydelseskanaler og magtpositioner i 

arbejdsmarkedspolitikken. Se tekstboks på næste side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Mailand og Due, 2003. 
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Spørger vi aktører uden for fagbevægelsen, er beskrivelsen af denne udvikling særlig 

udtalt, både når det gælder LAR og RAR. Om LAR siger en centralt placeret aktør: 

”LAR som formelt organ havde ingen betydning, har ingen betydning. Men det er 

LAR’s deltagere, der har betydning. Alle alvorlige politiske forløb blev lavet uden for 

LAR og blev eksplicit valgt at blive lavet uden for LAR, og FOU blev ikke brugt 

anderledes end LAR.” Om RAR lyder den samme dom: ”RAR har ingen indflydelse 

Hvem har magten i arbejdsmarkedspolitikken? 

 
• Den rådgivende rolle, der ligger i LAR, spiller ikke den afgørende rolle mere. 

Ministeriet siger i stigende grad: ”Tak for gode råd og vejledning, men nu skal I bare 
høre hvordan det skal være!” 

 
• Det er ad hoc drøftelser på udviklingsprojekter, som er den normale samspilsform. 

Det er et ta’ selv bord fra politikernes side. Man vælger selv hvem man snakker med! 
 

• Det er et relativt lille netværk af personer, der er i spil. Det er enkeltpersoner eller 
enkeltmøder! 

 
• Magten ligger hos arbejdsministeren og hans rådgivere. Ministeren kan til enhver tid 

både regulere regionschefen og driftsbudgetterne, men også regulere regionschefen 
rent ledelsesmæssigt! 

 
• Det er jo symptomatisk og var tidligere soleklart, at hvis der var noget, der skulle 

gøre en forskel, så blev tænkningen altså initieret i Finansministeriet, ikke i 
Arbejdsministeriet! 

 
• Jeg oplever, at det er ministeren og embedsmændene centralt, der har sat 

dagsordenen. Der hvor parterne har haft indflydelse har været i de mere direkte 
forhandlinger ved lovændringer. Det er ikke via LAR, men fra selve 
organisationerne! 

 
• Alle aktører prøver selvfølgelig at lave lobby for sine synspunkter. Vi prøver ofte i 

samspil med DA at lave et fælles udspil. Og når vi laver et, er det ikke bare for at 
påvirke politikerne, det er også det, der kommer til at ske efterfølgende i politiske 
drøftelser. Vi vil selvfølgelig være med på banen. Endelig har vi også mulighed for 
via LAR at spille ind i forhold til ministeren! 

 
• Hvad der betyder noget, bliver altid skabt i mere eller mindre uformelle drøftelser og 

af nogen af dem, der i øvrigt deltager i LAR, som mødes og aftaler, hvordan de skal 
skabes. De formelle organer i det her er ikke til noget som helst. Det er ren parade. 
Og det der betyder noget kommer stort set aldrig på dagsordenen! 

 
• Og selve operatørmagten er ganske betydelig, når du snakker om driften af et 

politisk servicesystem. De penge vi fik og de prioriteringer vi foretog, var 
bestemmende. Og så var der en samtale om det i RAR og med parterne og det 
rettede vi jo ind efter i det omfang, vi kunne få det til at hænge sammen! 
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på AF og AF’s ressourcer. De kan udtale sig om, hvordan de synes AF skal bruge 

ressourcerne, men det er rent rådgivende. Det er regionschefen, der bestemmer og 

det er ministeren, der bestemmer hvor mange ressourcer AF har. De økonomiske 

rammer er afgørende. Der er en driftsramme og en aktiveringsramme. Et ambitiøst 

RAR vil udnytte og bruge hele aktiveringsrammen offensivt, men på landsplan er det 

ikke sket et eneste år”. Og en anden aktør tilføjer: ”Truslen består i, at de bliver 

fjernet simpelthen. De var jo på observationslisten over døde udvalg.”  

 

Det er således tydeligt, at de to centrale korporative organer savner både funktion og 

legitimitet. En række studier peger dog på, at der i relation til de korporative organer, 

især på regionalt og lokalt plan, er opbygget netværk og samarbejde omkring løsning 

af en række arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger140. Samtidig viser udviklingen 

da også, at arbejdsmarkedets parter flere gange har været i stand til at mobilisere 

konsensus og sætte store fingeraftryk på både udviklingsprojekter og lovændringer. 

Flere respondenter peger på, at den politiske kraft hovedsaglig ligger i partssystemet. 

Som en centralt placeret aktør formulerer det: ”Finansministeriet har altid spillet en 

rolle, men de har ikke været toneangivende for den aktive arbejdsmarkedspolitik. Den 

politiske kraft og fokus på arbejdsmarkedspolitikken er forankret hos LO og DA.”  

Samtidig peges der på, at parterne har en væsentlig medindflydelse og et medansvar 

for den økonomiske og den administrative styring: ”Jeg synes, at vi har meget 

indflydelse på det konkrete. Målsystemet er jo udviklet i samspil mellem LAR og det 

administrative system. Nøgletalssystemet og kontraktskabelonerne ligeledes. Men det 

vi ikke har indflydelse på, det er hele tilgangen til det og hvordan det bruges.” Der 

henvises desuden til at fagbevægelsen i den tid systemet har fungeret, har opbygget 

betydelig indflydelse gennem en tæt koordination internt i LO, og ved at investere 

relativt store ressourcer i systemet, hvilket har givet LO, men også HK (og andre 

forbund) en særlig position ikke mindst i selve implementeringen og administrationen 

af beskæftigelsesindsatsen: ”Jeg tror vi har kunnet sætte dagsorden, fordi vi har haft et 

system, der har været regionalt og lokalt. Og vi har altid haft gode folk i RAR. Der 

har arbejdsgiverne været sat lidt af dansen”.   

 

En barriere for indflydelsen har imidlertid været kravet om konsensus, hvilket også 

internt i fagbevægelsen har ført til en række ”ikke-beslutninger” og dermed mindsket 

den potentielle indflydelse, som fagbevægelsen kunne få gennem fælles udspil og 

                                                 
140  Jørgensen og Larsen, 2003; Andersen og Torfing, 2002. 
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uformelle drøftelser. En central aktør beskriver problemet således: ”LO har sådan set 

været med hele vejen, men vi har haft interne problemer i arbejdsmarkedspolitikken 

med jævne mellemrum. De mest konservative fagforeningsfolk er stadig bundet 

meget op på, at folk skal have rettigheder i.f.t. den enkelte A-kasse, og så er de sådan 

set ligeglade med om folk kommer i arbejde. Og den er groet fast”. Disse spændinger 

internt i LO har bl.a. betydet, at man har haft svært ved at sætte officielle fingeraftryk 

på en række justeringer og lovændringer efter 1996. 

 

Presset på de korporative organer skal desuden ses i sammenhæng med at 

arbejdsmarkedspolitikken som politikområde har ændret rolle. En række nye aktører 

er kommet til. Den arbejdsmarkedspolitiske arena kan ikke længere afgrænses til en 

sektor med parterne som de helt dominante aktører. Tværtimod har den 

strukturpolitiske vending og aktivlinjen gradvist integreret en bred vifte af aktører – 

således Finans-, Arbejds- og Socialministeriet, arbejdsmarkedets parter, centrale 

politiske partier, Kommunernes Landsforening, andre interesseorganisationer, samt 

forsknings- og udredningsinstitutioner, tænketanke, lokale netværk, 

brancheorganisationer og virksomheder. Disse ændringer skal ses som udtryk for, at 

den aktive arbejdsmarkedspolitik er blevet en vigtig komponent i den økonomiske 

politik141. På centralt plan er beskæftigelsesindsatsen blevet ”high politics”, hvilket i 

stigende grad har gjort regeringen og Finansministeriet til fremherskende aktører. 

Resultatet er, at regeringen og ministerierne kommer til at spille en dominerende rolle 

i politikformuleringen – på bekostning af den korporative kanal. Og ligesom LAR og 

RAR fokuserer meget på administration og resultatopfølgning, har Folketingets 

Arbejdsmarkedsudvalg og Socialudvalg fået karakter af ekspeditionskontorer, hvilket 

overlader de væsentlige politiske ændringer til et lukket og topstyret spil omkring 

budgetforhandlinger og finanslovsforhandlinger. På lokalt plan etableres der et 

konkurrerende kommunalt netværk i takt med, at kommunerne, både finansielt og 

aktivitetsmæssigt involveres i ledighedsbekæmpelsen. LKU oprettes som et 

netværksbaseret korporativt organ, samtidig med at der etableres kommunale 

beskæftigelsescentre, udviklings- og erhvervsråd. Begge dele betyder, at betingelserne 

for fagbevægelsens politiske indflydelse er ændret fra 1994 og frem til i dag.  

 
 
                                                 
141 Finansministeriet vurderes til at være den dominerende aktør, flankeret af Arbejdsministeriet, mens 
Socialministeriet har en mere perifer placering i.f.t. den strukturpolitiske dagsorden, hvor KL til gengæld bliver en 
stadig mere markant aktør i forhold til den aktive social- og arbejdsmarkedspolitiske udvikling i kommunerne  
Torfing, 2003:251; Interviews gennemført ifm. nærværende rapport, 2003. 
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6.5 Aktuelle udviklingstendenser 
Med tiltrædelsen af den borgerlige regering 2001 stoppes drøftelserne om den 

igangværende nyorientering af arbejdsmarkedspolitikken. Regeringen præsenterer et 

samlet program under overskriften ”Vækst og vilje” og fremlægger to centrale 

handlingsplaner, der skal bidrage til en strukturpolitisk vækststrategi, nemlig ”Flere i 

arbejde” og ”Bedre Uddannelser”. Mens sidstnævnte skal styrke det faglige niveau og 

sikre ensartede kompetencebeskrivelser indenfor uddannelse, har programmet ”Flere 

i arbejde” til formål at styrke formidlings- og aktiveringsindsatsen. Udgangspunktet 

for ”Flere i arbejde” er et ønske om at forøge arbejdsstyrken, så virksomhedernes 

behov for kvalificeret arbejdskraft tilfredsstilles, hvilket skal ske gennem lavere skat 

på lønindkomst, og gennem øget integration, kvalificering og ”hurtigere i job”. Med 

”Flere i arbejde” igangsætter regeringen en ny styringsreform af arbejdsmarkeds- og 

socialpolitikken. De to politikker tænkes nu sammen i en harmoniseret model under 

et nyt og bredere Beskæftigelsesministerium. Regeringen fremlægger et lovprogram 

for den aktive beskæftigelsespolitik og iværksætter en række administrative 

forenklinger og økonomiske stramninger med det formål, at reducere udgifterne til 

aktivering med halvanden milliard kroner142. På indholdssiden lyder parolen; 

”mennesket før systemet”. Den enkelte ledige skal sættes i centrum. Samtidig skal 

både kvalifikationsindsats og den virksomhedsrettede indsats forbedres, og private 

firmaer og andre aktører skal i langt større omfang på banen. På dette grundlag skabes 

der enighed mellem regeringen og forligspartierne (SD, DF, RV og KrF). 

 

Forliget skaber grundlag for et lovprogram, der indebærer ændringer i en række 

tidligere lovbestemmelser, samt sammenskrivning af Lov om aktiv socialpolitik og Lov om 

aktiv arbejdsmarkedspolitik i en ny Lov om aktiv beskæftigelsesindsats143, og i en Lov om 

ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats144. Her slås det fast, at det er den 

statslige arbejdsformidling, amtsråd og kommunalbestyrelser, der tilsammen har 

ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og der fastlægges en række fælles regler og 

redskaber. Såvel RAR som LKU’s rådgivende og koordinerende rolle fastholdes, og 

det præciseres, at kommunerne har pligt til at underrette LKU om anvendelse af 

specifikke redskaber. Flere i arbejde ses som en videreførelse og en radikalisering af 

                                                 
142 Beskæftigelsesministeriet, 2002. 
143 Lov nr. 416 af 10.06. 2002. 
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tidligere elementer i arbejdsmarkedspolitikken, men også som et nybrud i tråd med 

regeringsgrundlaget og den borgerlige regerings paroler om individet i centrum, frit 

valg og højere grad af privatisering. Her er et udpluk af reaktioner fra aktører i feltet. 

Se tekstboks nedenfor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringens program udarbejdes af et tværministerielt udvalg med 

beskæftigelsesministeren som formand. Organisationerne inddrages først 

                                                                                                                                                     
144 Lov nr. 419 af 10.6.2002. 

Hvad betyder ”Flere i arbejde”? 

 
• Det her er et spørgsmål om regeringen og dens ideologi og at få lappet nogle af de 

huller som AF ikke er så god til! 
 
• Den væsentlige ændring, det har været hele diskussionen om at vi skulle privatisere 

det her. Man overvejer den hollandske model, og det er meget mere ideologisk end 
det er praktisk betinget! 

 
• Det er en helt anden kontekst i 2002, fordi problemstillingerne er meget anderledes. 

Der er meget mere fokus på integration, rådighed og noget for noget! 
 

• Det handler om arbejde og uddannelse og til dels også det socialpolitiske felt! 
 

• Det står på regeringsprogrammet og finansministeriets politik med at vi skal 
udlicitere, individuelle krav og større frihed til at vælge! 

 
• Det handler om 2010 målene, effektiv arbejdsformidling og større grad af 

privatisering og det er jo i virkeligheden gammelkendte politiktemaer! 
 

• Det væsentlige er en ny organisering, så vi undgår at få defineret flere som sociale 
klienter end det er hensigtsmæssigt. Derfor er det bedre med en sammentænkt og 
gradueret indsats! 

 
• Der indføres brugerbetaling på efteruddannelse, aktiviteten er faldet med 25 %, og 

erhvervsskolerne pålægges store besparelser! 
 

• Kravet til den kommunale aktivering er stærkt forøget. Man er nødt til at tage det 
alvorligt, når regeringen melder ud, at der skal laves et enstrenget system. Når man 
ved hvilke konflikter, der har været mellem kommunerne og AF, så ved man godt, at 
det er meget kontroversielt at foretage en sådan udmelding i en 
lovforslagsbemærkning. Det er meget styrende! 

 
• Kan man sikre, at de svageste bliver tilgodeset? Det er min bekymring med 

markedsgørelsen! 
 

• Strukturpolitikken har man totalt opgivet. Der er intet formaliseret samarbejde 
mellem sektorministerierne. Erhvervspolitikken er stort set afmonteret og 
Undervisningsministeriet er et institutionsministerium med 1100 institutioner. Og de 
måles kun på én ting – om de er effektive og gode. Der sættes ikke mange brøkdele 
af til kompetenceudvikling i virksomhederne! 
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efterfølgende via høring i LAR. Her tilslutter parterne sig principielt visionen om et 

enstrenget system, men tager samtidig forbehold for, at systemet skal være statsligt 

forankret og med stærk involvering af arbejdsmarkedets parter. Det bliver da også et 

af de centrale spørgsmål i kampen om organiseringen af den fremtidige 

beskæftigelsesindsats. Lad os først se på de institutionelle ændringer, der allerede er 

effektueret. 

 

6.5.1 Institutionelle ændringer 

Reformen følges umiddelbart op af en række institutionelle ændringer såvel centralt 

som decentralt. Centralt sker der en udvidelse af ressortområdet, hvorved ansvaret for 

aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere flyttes fra Socialministeriet til det nye 

Beskæftigelsesministerium. LAR fusioneres med Det Sociale Råd og omdannes til 

Beskæftigelsesrådet (BER) under Beskæftigelsesministeriet med deltagelse af samme 

parter som i LAR samt De Samvirkende Invalide Organisationer. Under ministeriet 

dannes også Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CAB), der skal bidrage til den 

overordnede udvikling af et rummeligt arbejdsmarked og en aktiv 

beskæftigelsesindsats.   

 

Lokalt afprøves konkrete modeller for samarbejde mellem kommuner og AF i nye 

arbejdsmarkedscentre ud fra ideen: ”Alt i et beskæftigelseshus”. Der afsættes i alt 30 

mio. kr. til otte forsøg i 2003, samtidig med at der afsættes et tilsvarende beløb til 

kompetenceudvikling af medarbejderne i den sammentænkte indsats. De første fire 

forsøg startes i Greve, Ringkøbing, Århus og Kalundborg. Forsøgene skal som 

udgangspunkt dække et befolkningsområde på 30.000 personer og indeholde et 

samarbejde om indsatsområderne; visitation, kontaktforløb, virksomhedsservice og 

resultatopfølgning, ligesom der lægges vægt på at forsøgene indbefatter aktivt brug af 

”andre aktører” og brug af digitale redskaber145. Med forsøgsordningen og 

udmeldingen om et enstrenget beskæftigelsessystem sætter regeringen turbo på en 

udvikling, der allerede er i gang. En række kommuner og AF’er, har således flere års 

erfaring med tæt samarbejde og nogen endda fælles fysiske centre eller 

”beskæftigelseshuse”, der indbefatter diverse samarbejdsparter. Der kommer derfor 

ikke overraskende ikke mindre end 48 tilkendegivelser om interesse for forsøg fra i alt 

135 kommuner og samtlige 14 AF-regioner allerede inden udgangen af 2003. 

                                                 
145 Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2003. 
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Forsøgene forventes at fortsætte i 2004 og en fælles erfaringsopsamling skal være 

færdig ved udgangen af 2005. De lokale samarbejdsforsøg har forskellig karakter og 

omhandler forskellige målgrupper. Et eksempel er forsøget i Greve med et fælles 

Center for Job- og Erhvervsservice, hvor man har satset på en høj grad af integration 

gennem en fælles indgang og visitation af alle ledige, et fælles kontaktforløb, en fælles 

virksomhedsindsats med én indgang til virksomhederne og sidst, men ikke mindst, en 

fælles brug af specialiserede private aktører. Myndighedsoverdragelsen er ikke helt på 

plads og det samme gælder et fælles IT-system, hvilket søges løst med henblik på en 

fuldbyrdet sammenlægning af de to institutioner146. 

  

Mens LAR omdannes, så er konsekvenserne for de regionale og lokale korporative 

organer endnu uafklarede. Både RAR og LKU fastholdes, trods regeringens tidligere 

ideer om en rationalisering. Sidstnævnte søges oven i købet styrket i lovgivningen og i 

en række af de etablerede samarbejdsprojekter, hvor der endvidere nedsættes politiske 

følgegrupper med et stort personsammenfald på partsside. Samlet set betyder det dog 

en udvidelse af antallet af aktører, hvor bl.a. de social- og sundhedsfaglige aktører 

kommer til at spille en større rolle - og måske endnu vigtigere: der lægges op til en ny 

og tættere kobling mellem de regionale og lokale netværk. Samtidig sker der en 

ændring i forhold til indflydelsen og samspillet til uddannelsesinstitutionerne.  

 

I forlængelse af regeringens handlingsplan ”Bedre Uddannelser” sker der en 

tilsvarende forenkling og harmonisering på uddannelsesområdet, hvor 

arbejdsmarkedsuddannelserne overflyttes til Undervisningsministeriet og organiseres 

efter et ”Nyt AMU-koncept”, der standardiseres på linje med øvrige voksen- og 

efteruddannelser via sammenskrivning af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om 

åben uddannelse (erhvervsrettet uddannelse)147. Den korporative struktur forenkles 

tilsvarende. Der oprettes et fælles korporativt organ, Rådet for Voksen- og 

Efteruddannelse (REVE). Samtidig fastholdes 12 branchevise 

efteruddannelsesudvalg, som bl.a. udarbejder kompetencebeskrivelser for såvel 

arbejdsmarkedsuddannelser som erhvervsuddannelser til godkendelse i henholdsvis 

REVE og Rådet for Grundlæggende Erhvervsuddannelser (REU). 

Kompetencebeskrivelserne gøres til grundlag for udbudsplacering og takstfinansiering 

af taxameterstyrede institutioner. LO opretholder en stærk repræsentation i de nye 

                                                 
146 www.beskæftigelsesministeriet.dk/ taler03513; HK/Kommunal, 2003:16-17.   
147 Lov nr. 446 af 10.6.2003. 
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korporative organer, samt lokalt på skoler og AMU-centre via bestyrelser, 

uddannelsesudvalg og kontaktudvalg. Parterne mister imidlertid sine beføjelser over 

økonomien fra det tidligere Arbejdsmarkedets Uddannelses Finansiering (AUF), der 

med loven nedlægges, samtidig med at beføjelser tillagt dette delvist overføres til 

REVE. Samtidig indføres aktivitetsloft og en stram økonomisk styring af AMU148.  

 

Konsekvenserne er altså en foreløbig rationalisering af indflydelsesstrukturen, som 

dog først skal stå sin prøve efter den fulde ikrafttræden fra 1. januar 2004. LO’s 

foreløbige evaluering af overgangen til nyt AMU-koncept i 2003 peger imidlertid på, 

at kommunikationen ikke har fungeret tilfredsstillende i forholdet mellem 

ministerium og udvalg, samtidig med at deregulering og markedsgørelse har medført 

en væsentlig reduktion i aktiviteterne og forringet udbuddet til ugunst for især de 

ufaglærte149.  Hertil kommer, at den stærke administrative og økonomiske styring har 

igangsat en omfattende fusionsbølge mellem AMU-centre og tekniske skoler, og i det 

hele taget har igangsat en indordning af den erhvervsrettede efteruddannelse i de 

taxameterstyrede skoler, hvilket reelt peger i retning af nedlæggelse af AMU-centrene 

som selvstændige enheder. Det rejser spørgsmålet om hele samarbejdsfladen til AF, 

når de bliver kunde på linje med andre og køber kurser på tværs af forskellige 

udbydere. Samtidig stiller det helt nye krav til parterne og til fagbevægelsen om at 

udnytte sin lokale repræsentation på skolerne, hvilket også indebærer nogle nye 

koalitionslinjer i fagbevægelsen, f.eks. mellem SiD, Dansk Metal og HK, der tidligere 

har haft hvert sit interesseområde i forhold til henholdsvis AMU, Tekniske skoler og 

handelsskoler. 

 

Vi ser således på både beskæftigelses- og uddannelsesområdet et fælles strukturelt 

udviklingstræk, i retning af centralisering og standardisering på den ene side og øget 

decentralisering og markedsgørelse på den anden. Der fastlægges præcise resultat- og 

kvalitetskrav gennem centrale kompetencebeskrivelser, målesystemer og 

kontraktskabeloner, samtidig med at der gennem økonomisk styring skabes 

incitamenter til lokale fusioner og samarbejdsprojekter, der skal bidrage til en effektiv 

og fleksibel drift på stadig mere forretningsmæssige vilkår. Parternes udfordringer i 

forhold til det enstrengede system er imidlertid ikke slut med denne 

strukturrationalisering. Den stille reform udvikler sig i øjeblikket til en højlydt kamp 

                                                 
148 Undervisningsministeriet, 2003. 
149 LO, 2003. 
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med regeringens Strukturkommission, der rejser en mere fundamental diskussion om 

beskæftigelsesindsatsens placering og organisatoriske opkobling.  

 

6.5.2 Kampen om den fremtidige organisering af beskæftigelsesindsatsen  

Regeringens vision om en enstrenget model får umiddelbart tilslutning fra parterne på 

arbejdsmarkedet, der forudsætter, at en sådan model fortsat vil være statsligt styret og 

dermed koordineret gennem de korporative organer på henholdsvis centralt og 

regionalt plan. Det viser sig imidlertid at være et åbent spørgsmål. Dels lægger 

regeringen op til en langt større grad af privatisering efter inspiration af den såkaldte 

”Hollandske model”, hvor hovedparten af arbejdsmarkedsservice er udliciteret inden 

for en standardiseret resultatmodel, dels fremlagde Strukturkommission i starten af 

2004 sit oplæg til en struktur- og opgavereform for danske amter og kommuner. 

Herunder fremlagde kommissionen forslag til en kommunaliseret model som et 

alternativ til det statslige AF-system.  Ved årsskiftet 2003/2004 er der således lagt op 

til en kamp om organiseringen af fremtidens beskæftigelsesindsats. Kampen foregår 

på flere akser, mellem offentlige og private aktører, og mellem en statslig eller en 

kommunal model.   

 

Privatiseringen er påbegyndt gennem kravet om anvendelse af ”andre aktører”. Andre 

aktører har været et kendt fænomen i selve aktiveringsindsatsen tilbage fra 1994-

reformen. Det nye er, at private efter d. 1. juli 2003 kan inddrages i alle opgaver, og at 

det sker gennem belønning på resultatbasis med det formål, at særlige målgrupper kan 

komme tilbage i ordinær beskæftigelse hurtigere og mere effektivt. Det nye er 

samtidig, at fagbevægelsen via sine forbund, afdelinger og forskellige 

selskabskonstruktioner indgår som aktør på linje med private konsulentvirksomheder, 

uddannelsescentre og vikarbureauer. Der laves landsdækkende udbud omkring 

indsatsen for længerevarende uddannede. Herudover står regionerne selv for 

udbudsprocessen, som i 2003 har omhandlet mange forskellige målgrupper indenfor 

f.eks. en aldersgruppe eller en branche. LO udarbejder i den forbindelse en 

redegørelse og vejledning om fagbevægelsen som aktør, udbud og habilitet, hvori det 

hedder: ”Dette giver efter min mening helt nye muligheder for at placere LO-

fagbevægelsen endnu mere centralt i den regionale og lokale ledighedsbekæmpende 

indsats”. Og det tilføjes: ”For LO er det afgørende at fastholde 

Arbejdsmarkedsrådene som centrale beslutningsorganer også i en situation, hvor flere 
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opgaver går fra AF’s ordinære drift til at skulle håndteres af andre aktører”150. Selvom 

flere aktører peger på, at de første erfaringer har været ”noget broget” og ”lidt 

panikagtige”, så er holdningen generelt positiv i LO til en højere grad af privatisering. 

Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at LO og forbundene selv er med som anden 

aktør og i øvrigt fastholder en vigtig koordinerende funktion via RAR. Perspektiverne 

ved at optræde som anden aktør deles også af HK, som selv har budt på opgaver 

under AF f.eks. i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, private konsulentfirmaer 

og andre LO-forbund. Formålet beskrives således: ”Formålet med at HK går ind som 

anden aktør i forhold til kontaktforløbet, er at vi bevarer koordinationen for vores 

egne medlemmer. HK er som faglig organisation med en fagligt afgrænset A-kasse 

berettiget til at give vore medlemmer kvalificeret sparring og rådgivning. Vi kender 

medlemmernes baggrunde og deres individuelle forudsætninger og har et solidt 

kendskab til kravene på HK’s brancheområder” 151.  

 

Hvorvidt LO får lov til at bevare en centralt koordinerende funktion i en mere 

privatiseret arbejdsmarkedsservice, afhænger imidlertid af kampen på den anden akse 

mellem en statslig eller en kommunalt forankret model for fremtidens 

beskæftigelsesindsats. Fronterne er trukket skarpt op mellem parterne i forening på 

den ene side og Strukturkommissionen og KL på den anden. Allerede forud for 

Strukturkommissionens offentliggørelse af sin samlede rapport valgte parterne (LO, 

DA, FTF, SALA og Ledernes Hovedorganisation) at offentliggøre et fælles udspil om 

”Fremtidens Arbejdsmarkedsservice”, der blev præsenteret på en konference på 

Christiansborg d. 1. december 2003. Heri blev der peget på den demografiske 

udvikling, fremtidens videnstunge produktion og en stadig tættere internationalisering 

som værende de væsentlige beskæftigelsespolitiske udfordringer, der fordrer en 

statsligt forankret politik og indsats. Der argumenteres for, at kommunerne med 

sikkerhed vil være for små til at kunne håndtere de beskæftigelsespolitiske 

udfordringer, og at hverken arbejdsmarked eller virksomheder kan afgrænses efter 

kommunegrænser. I stedet slås det fast, at: ”Et nyt statsligt forankret 

arbejdsmarkedssystem vil være i stand til at løse de beskæftigelsespolitiske 

udfordringer. Et nyt arbejdsmarkedssystem skal bygge på det bedste fra det 

nuværende AF og kommuner (…) og yde en service, der fungerer på såvel lokalt, 

regionalt, nationalt som internationalt niveau”152. Den statslige forankring begrundes 

                                                 
150  LO, DA et al., 2003:1. 
151 HK’s politik om udbud: www.hk.dk/uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk sekretariat, 6.5.2003. 
152 LO, DA et al., 2003:1. 
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desuden med, at det politiske ansvar bør ligge hos beskæftigelsesministeren, for at 

sikre sammenhængen til den generelle økonomiske politik og fastholde 

beskæftigelsespolitikken som et anliggende for Folketinget. Konkret anbefaler 

parterne et system med en statslig og regional styring og prioritering af indsatsen 

gennem et mindre antal regioner, kombineret med lokale arbejdsmarkedscentre, der 

står for den direkte betjening af arbejdssøgende og virksomheder. Det forudsættes 

samtidig, at et centralt råd og en række regionale råd med repræsentation fra 

arbejdsmarkedets parter fortsat skal spille en central rolle i dimensioneringen og 

prioriteringen af beskæftigelsesindsatsen, hvorimod de lokale koordinationsudvalg 

overflødiggøres.  

 

Overfor dette udspil står Strukturkommissionens oplæg, der peger på en egentlig 

kommunalisering og dermed i princippet en nedlæggelse af det statslige AF-system. 

Strukturkommissionen fremlægger flere modeller, der alle forudsætter, at ansvaret for 

kontakt, formidling og aktivering af ledige på dagpenge overflyttes til mellem 100-150 

nye storkommuner, der i forvejen har ansvaret for et stort antal 

kontanthjælpsmodtagere og personer på sygedagpenge. Forslaget begrundes med, at 

der hermed kan sikres en større integration af de arbejdsmarkedsparate 

kontanthjælpsmodtagere på arbejdsmarkedet, og samtidig sikres en ens og 

koordineret service overfor virksomheder og alle ledige, uden kassetænkning og 

dobbeltadministration i to systemer153. KL bakker Strukturkommissionen op under 

overskriften: ”Et enstrenget kommunalt arbejdsmarkedssystem for alle ledige”. KL 

argumenterer for, at ”Flere i arbejde” kræver, at alle er med og får lige behandling og 

henviser til analyser, der viser, at det er personer med svag tilknytning til 

arbejdsmarkedet som kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og flygtninge 

og indvandrere, der udgør det største potentiale for at øge udbuddet af arbejdskraft154. 

KL argumenterer desuden for en fælles lokal indgang og nærhed til borgerne. De 

mener ikke, at det statslige system løser dette problem og peger på, at parternes 

forslag vil forstærke opsplitningen i flere arbejdsmarkedssystemer med fare for at 

glemme de ledige med andre problemer end ledighed. De foreslår, at: ”Fremtidens 

arbejdsmarkedssystem må derfor indrettes, så det kan betjene samtlige målgrupper, 

hvor arbejdsmarkedsperspektivet er relevant, og ikke alene A-holdet bestående af de 

                                                 
153  www.indenrigsministeriet.dk/strukturkommission, 2004.  
154 KL’s opgørelse viser, at der er 168.000 forsikrede ledige i AF systemet, mens der er 32.000 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, 95.000 kontanthjælpsmodtagere med andre problemer, 69.000 på 
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forsikrede ledige og de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere”155. 

Realiseringen af et enstrenget kommunalt system forudsætter iflg. KL, at der skabes 

en række institutionelle forudsætninger, herunder at kommunerne er parate til at 

foretage de fornødne strukturelle tilpasninger; at der etableres et tæt samspil med en 

landsdækkende organisation, som overvåger arbejdsmarkedet, og sidst, men ikke 

mindst, at der skabes et tæt samspil med arbejdsmarkedets parter f.eks. i form af 

kommunale beskæftigelsesråd, der tager udgangspunkt i erfaringer med de lokale 

koordinationsudvalg og desuden inddrager elementer fra RAR. 

 

Parterne er stærke modstandere af den kommunale model, som de frygter, uanset 

forsikringer om partsinddragelse, vil føre til en eliminering af den aktive 

beskæftigelsespolitik som et selvstændigt og centralt placeret politikområde med 

tradition for partsstyre. En kommunalisering vil både betyde, at 

beskæftigelsesindsatsen kommer i konkurrence med andre kommunale 

serviceopgaver, ligesom parterne vil miste sin fortrinsstilling og være i konkurrence 

med en lang række andre aktører i dimensioneringen og prioriteringen af indsatsen. 

Parterne peger derfor i stedet på en overgangsordning eller indfasning, hvor 

kommunerne beholder ansvaret for den socialfaglige arbejdsmarkedsrettede indsats 

for personer med længere vej til arbejdsmarkedet. Der lægges hermed op til et 

kompromis, hvor kommunerne får ansvaret for den forebyggende 

arbejdsmarkedsindsats, integrationsindsatsen for flygtninge og indvandrere, 

forebyggelse mod sygefravær mv.  

 

Hvor magtkampen mellem parterne og kommunerne ender, er uvist. I 

Beskæftigelsesministerens pressemeddelelse med kommentarer til Struktur-

kommissionens redegørelse gives der ikke nogle konkrete pejlemærker. Ministeren 

afviser dog de to yderpunkter i debatten, at hele ansvaret gives til enten staten eller 

kommunerne. I stedet fastholder ministeren kravet om en samling af den 

arbejdsrettede og den sociale indsats med den begrundelse, at: ”Uanset hvilket system 

vi vælger fremover, skal vi blive bedre til at identificere og håndtere stærke og svage 

ledige, så flest mulige kan få fodfæste på arbejdsmarkedet (…). Det er også vigtigt, at 

vi finder en fornuftig balance mellem det lokale og det landsdækkende”. Der er altså 

mulighed for flere kompromisser i form af enten en fortsat statslig model med et 

                                                                                                                                                     
sygedagpenge, 38.000 på revalidering og 21.000 på henholdsvis fleks- og skånejob, dvs. i alt 253.000 personer i 
målgruppen for et kommunaliseret system. Kommunernes Landsforening, 2003. 
155  Kommunernes Landsforening, 2003:1. 
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stærkt kommunalt samarbejde eller en kommunaliseret model med en stærk statslig 

styring.  En overgangsordning med et tæt og forpligtende samarbejde mellem AF og 

kommuner, der ligner det, som allerede er ved at blive etableret, er altså ikke en 

urealistisk tanke. Som en aktør udtrykker det: ”I mine pessimistiske øjeblikke tror jeg 

ikke der sker noget. Man vælger at fastholde et i realiteten tostrenget system. Man 

laver nok nogle symbolske fælles indgange. Og nogle færre regioner”.   

 

6.6 Generelle krav til HK  
Ser vi på den arbejdsmarkedspolitiske udvikling efter 1994-reformen, og ikke mindst 

de helt aktuelle udviklingstræk, må det konstateres, at betingelserne for politisk 

indflydelse er forandret. Både den politiske dagsorden, beslutnings- og 

implementeringsstrukturer og processer er forandret. Den danske korporative model 

ændres, men afmonteres ikke. Udfordringerne ”fra neden” handler om 

kommunalisering, virksomhedsorientering og markedsgørelse, mens udfordringerne 

”fra oven” handler om stærkere ministeriel styring – ikke mindst af regeringen i 

forbindelse med de overordnede budget- og finanslovsforhandlinger. Hertil kommer 

en parallel udfordring fra EU og en europæisk beskæftigelsespolitik, der sætter stadig 

flere standarder for den danske beskæftigelsesindsats. I begge tilfælde er der tale om 

nye typer af institutioner, flere sæt af aktører og andre politiske beslutningsprocesser 

end dem, der traditionelt har kendetegnet den nationale arbejdsmarkedspolitik i 

Danmark. Nedenfor opsamles disse forandringer med henblik på at beskrive, hvilke 

krav denne udvikling stiller til HK. 

 

For det første har arbejdsmarkedspolitikken fået en central placering i den samlede 

økonomiske politik, samtidig med at de politiske visioner og målsætninger er blevet 

flere og mere komplekse. Der er formuleret nye problemer om arbejdsmarkedets 

samordning med en omkostningsstyret samfundsøkonomi. Det startede med styring 

af løndannelsen og arbejdskraftens mobilitet. I dag drejer det sig om statens udgifter, 

social og etnisk integration, velfærdsstatens reorganisering og strukturtilpasning, 

branche- og virksomhedsbaseret kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning, 

europæiske og globale standarder og meget mere. Kravet til HK består i at udpege, 

definere og sammenkæde de vigtigste problemer og løsninger ud fra valg af egne 

fokusområder, som det f.eks. er sket ved parternes fælles udspil om justering af 
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beskæftigelsesindsatsen, uddannelse for alle og senest om strukturtilpasningen i den 

offentlige sektor.   

 

For det andet er den politiske meningsdannelse og herunder udredningsarbejdet 

blevet forandret. Med 1994-reformen var der tale om en klassisk korporativ 

meningsdannelse via et offentligt nedsat udvalg med repræsentation af parterne. Disse 

ikke-permanente offentlige udvalg er stort set forsvundet ud af 

arbejdsmarkedspolitikken. I stedet er den arbejdsmarkedspolitiske meningsdannelse 

blevet professionaliseret og institutionaliseret, spredt ud til mange typer af 

institutioner i forvaltningen, arbejdsmarkedets organisationer, lokale institutioner og 

private virksomheder. Parterne har i stigende grad været nødsaget til selv at producere 

vidensgrundlag og politiske visioner gennem egne eller fælles redegørelser, 

debatoplæg, politiske programmer, kampagner og vejledninger. Gennem enighed, 

kampagner og strategisk tilrettelagt kommunikation har det flere gange været muligt 

at sætte den politiske dagsorden eller at påvirke udspil fra regering og forvaltning i en 

gunstig retning. Kravet til HK består i at udvikle ressourcer og kompetencer for 

videns- og meningsdannelse både centralt omkring den overordnede politikudvikling, 

men også regionalt og lokalt knyttet til afdelinger, uddannelsesinstitutioner og 

virksomhedsnetværk, som det f.eks. er sket i spørgsmålet om det rummelige 

arbejdsmarked og nedbringelse af sygefravær. 

  

For det tredje er repræsentation og deltagelse i formelle forhandlinger blevet afløst 

eller suppleret af lobbyisme, ad hoc drøftelser og personlige netværk. Politisk 

indflydelse er gjort afhængig af dygtige ”spillere” med faglige og personlige 

kompetencer til at skabe kontakter og bygge netværk. Hævdvundne rettigheder til 

repræsentation og forhandling er ikke mere nok. Der må timing, taktisk 

tilrettelæggelse og strategiske alliancer til for at opnå politisk indflydelse.  Samtidig må 

der hele tiden vælges mellem og satses på forskellige indflydelseskanaler og 

deltagelsesformer – lige fra lobbyisme i forhold til regering og Folketingets partier, 

formel og uformel høring i det korporative system, til strategisk tilrettelagt 

meningsdannelse. Kravet til HK består i at udvikle en proaktiv påvirkningsstrategi via 

tidligere og flere parallelle indflydelseskanaler, samt evne til at skabe alliancer og 

spilleregler for ad hoc organiserede beslutnings- og implementeringsprocesser, som 

det f.eks. er sket mange gange i samspil mellem parterne centralt, men også regionalt i 

RAR på kryds og tværs af organisationer, politiske og administrative aktører.  
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For det fjerde er de permanente korporative organer opretholdt, men samtidig blevet 

udvandet og ikke mindst udfordret af nye og mere netværksprægede 

skyggeorganiseringer og personlige kontakter. Med ressortomlægninger som 

overflytningen af AMU til Undervisningsministeriet, samordning af arbejdsmarkeds- 

og socialpolitikken under Beskæftigelsesministeriet og oprettelse af 

Integrationsministeriet såvel som hele decentraliseringen til kommunerne og til nye 

fusionerede centre og skoler, sættes der markant spørgsmål ved rationalerne i de 

gamle repræsentative organer. Samordning må i stigende grad ske på tværs og ”fra 

neden” via netværksdannelse mellem mange parallelle repræsentationer og 

institutionelle roller. Dette er bl.a. tydeligt med kommunaliseringen og dannelse af 

bredere netværk omkring de lokale koordinationsudvalg, men også med 

strukturrationaliseringen på uddannelsesområdet, hvor de centrale korporative 

organers funktion udvandes til fordel for en højere grad af decentralisering. Kravet til 

HK består i at kombinere overordnede politiske programmer med ”politik fra 

neden”, ved at udnytte netværk mellem tillidsposter lige fra repræsentation i 

skolebestyrelser og uddannelsesudvalg til samarbejdsfora sammen med fremsynede 

virksomhedsledere og fællestillidsrepræsentanter fra store arbejdspladser, som det 

f.eks. er sket i spørgsmål om socialt ansvar og projekter om bæredygtige 

arbejdspladser. 

   

For det femte er der indenfor beskæftigelsesindsatsen og uddannelsesområdet sket en 

decentralisering, men også en egentlig virksomhedsorientering, hvor overlevelse og 

legitimitet i stigende grad handler om effektiv drift og konkrete resultater. Både 

beskæftigelses- og uddannelsesinstitutionerne underlægges den statslige 

økonomistyring og krav om driftsøkonomisk rationel ledelse. Rummet for regional og 

lokal politikdannelse indskrænkes til fordel for centrale målesystemer og 

resultatopfølgningsprocedurer. Konsekvensen er standardisering og 

strukturrationalisering, som stiller spørgsmålstegn ved opretholdelse af såvel den 

regionale (i f.eks. RAR) som den sektorspecifikke repræsentation (i f.eks. 

handelsskolebestyrelser) til fordel for større fusionerede enheder, virksomheder eller 

koncerner. Kravet til HK består i at skabe både effektive og gode resultater, og 

samtidig synliggøre de værdimæssige og politiske konsekvenser af konkrete 

målesystemer og styringsmodeller, som det f.eks. er sket i LO’s evaluering af 

efteruddannelsesområdet, i kritik af de voldsomme nedskæringer på handelsskolerne 
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under selvstyre samt i analyser af konkrete målgrupper på de regionale 

arbejdsmarkeder.    

 

For det sjette drives beskæftigelses- og uddannelsesinstitutionerne i stigende grad på 

forretningsmæssige vilkår og mister samtidigt sit monopol gennem øget privatisering. 

Der etableres en række mere eller mindre specialiserede private jobportaler, og 

antallet af private vikarbureauer vokser fra 73 til 620 i løbet af 10 år. Private firmaer 

og konsulentbureauer får adgang til en fælles digital Job- og CV-bank, samtidig med 

at fagbevægelsen selv optræder som økonomisk aktør, dvs. som udbyder af 

formidling, aktivering og andre tillægsydelser i forhold til deres medlemmer. 

Konsekvensen er differentierede ydelser både internt og på tværs af forbund, samt 

øget konkurrence fra andre udbydere uden for organisationerne. Kravet til HK består 

i at anvende markedspositioner i politisk øjemed, at udvikle en forretningsetik, der er i 

overensstemmelse med fælles og overordnede mål, og samtidig gøre det synligt for 

medlemmerne, at der er en kvalitativ forskel til andre virksomheder. 

 

6.7 Udfordringer for HK 
De seks forandringer betyder alle nye udfordringer for HK, som indebærer at gamle 

roller og identiteter forandres, samtidig med at der kommer nye til. HK’s klassiske 

rolle som henholdsvis forhandlingsorganisation og sektor- eller 

professionsorganisation opretholdes, men udvikles og kobles på nye måder. Det sker 

for det første gennem ændringer i aftale- og overenskomstsystemet og i de 

branchespecifikke arbejdsmarkeder (teknologi og kompetencekrav). Men det sker 

også for det andet ved, at arbejdsmarkedspolitikken og de kollektive aftalesystemer 

kobles på nye måder, samtidig med at begge disse klassiske indflydelsessystemer 

underordnes statens økonomistyring. Politikerne blander sig stadig mere i forhold af 

betydning for de kollektive aftaler og overenskomster (f.eks. kravet om feriefridage, 

pensionsdækning og barselsfond), og omvendt sker der en funktionsudvidelse af 

kollektive aftaler til også at dække f.eks. uddannelse, medindflydelse og velfærdsgoder. 

Samtidig sker der en tættere central styring, standardisering og resultatopfølgning 

inden for både arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken. Betingelserne for både 

aftaleforhandlinger og beskæftigelsespolitik fastsættes i stigende grad af regering og 

Folketing i et topstyret forløb om den økonomiske politik – gennem 

budgetforhandlinger, finanslovsforhandlinger, kommunaløkonomiske forhandlinger 
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og via en række standardiserede værktøjer for økonomistyring. Konsekvensen er, at 

de faglige organisationer tildeles nye roller oveni de eksisterende som forhandlings- 

og professionsorganisation.  

 

Den første nye rolle er HK som samfundspolitisk organisation, der er i stand til at 

skabe visioner og sprog for politiske målsætninger, og samtidig deltage proaktivt i 

påvirkning af såvel regering og folketingspolitikere som af regionale og lokale 

politiske organer. HK’s politiske indflydelse vil i høj grad være afhængig af, om 

organisationen har ressourcer til at formulere visioner og opbygge relevant og valid 

viden til at underbygge problemudpegninger og løsningsforslag, men også at 

organisationen kan skabe mandat og kompetencer til at agere på mange niveauer og 

gennem forskellige indflydelseskanaler. Dilemmaet bliver at afveje 

fællesskabsinteresser overfor særinteresser, og samtidig at skabe legitimitet omkring 

den proaktive deltagelse på mange niveauer inden for rammerne af HK’s interne 

demokratiske opbygning og beslutningsstruktur. 

 

Den anden nye rolle er HK som netværksorganisation. Det at kunne samle og 

systematisere erfaringer bliver stadig mere afgørende, når flere beslutninger og 

opgaver decentraliseres og flyttes helt ud i institutioner, virksomheder og store 

selvstændige koncerner. Spydspidsstrategier og sammenkædning af resultater bliver 

det, der skal skabe gennembrud, mens centrale regler og procedurer mister betydning. 

Frem for at tænke i repræsentation, ”kasketter” og internt hierarki bliver det derfor 

afgørende, at kunne stille netværk til rådighed, dele viden og erfaringer på tværs, og 

ikke mindst at sætte standard gennem gode eksempler og foregangsprojekter. Det 

betyder, at HK i højere grad skal udnytte og koordinere erfaringer og resultater skabt i 

forskellige fora og netværk på tværs af sektorer, organisation og hovedorganisation, 

men også på tværs af det lokale og det centrale.  De lokale tillidsvalgte i RAR, LKU, 

bestyrelser, uddannelsesudvalg og på virksomheder bliver nøgleaktører, der i højere 

grad skal samarbejde og koordinere deres indsats. 

 

Den tredje nye rolle er HK som serviceorganisation. Ligesom det bliver afgørende at 

skabe og udnytte erfaringer og viden, bliver det også vigtigere at klæde sine 

repræsentanter, tillidsvalgte og medlemmer godt på gennem professionel rådgivning 

og konsulentbistand samt gennem konkurrencedygtige ydelser og service af høj 

kvalitet. Både medlemmer og tillidsvalgte, forholder sig i stigende grad til HK som 
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serviceorganisation og måler HK’s service i forhold til andre organisationer, med- og 

modparter, centralt, decentralt og helt ude på de enkelte arbejdspladser. Samtidig er 

HK’s resultater i stigende grad afhængige af, at både tillidsvalgte og medlemmer får en 

professionel rådgivning og service, i og med at stadig flere afgørelser og forhandlinger 

er lokale og med et stort indslag af individuelle hensyn. 

 

De nye roller er ikke gensidigt uafhængige. Tværtimod indgår de i et dynamisk 

samspil og sætter betingelser og muligheder for hinanden. Politisering, 

netværksdannelse og kappestrid om anvendelse af indflydelseskanaler og 

inddragelsesformer betyder, at hverken det arbejdsmarkedspolitiske felt, aftale- og 

overenskomstsystemet eller medindflydelsessystemerne på arbejdspladsen kan 

fastholdes som ”lukkede domæner” med hver sin repræsentationslogik og procedure 

for beslutning. Resultaterne skabes i stigende grad på tværs af de traditionelle 

indflydelsessystemer og via både formelle og uformelle inddragelsesformer. Det bliver 

afgørende, at HK kan koble sine forskellige roller, hvad enten det handler om 

prioritering af beskæftigelsesindsats på tværs af AF, kommuner og andre aktører, eller 

det handler om uddannelsesplanlægning i grænsefladen mellem virksomheder, 

tillidsvalgte og uddannelsesinstitutioner.  
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7 INDFLYDELSE PÅ VIRKSOMHEDER 

af Søren Kaj Andersen156 

 

7.1 Indledning 
Nøglepersonen i den faglige organisations indflydelse på virksomheden er 

tillidsrepræsentanten. At der i øjeblikket sker noget med tillidsrepræsentantens rolle, 

fremgår umiddelbart af de måder, hvorpå tillidsrepræsentanten er blevet karakteriseret 

i en række analyser de senere år – ”Fra kontrollant til proceskonsulent”157, fra 

tillidsrepræsentant til ”samfundsentreprenør”158, fra ”lønarbejder til borger i 

virksomhedssamfundet”159. Vender vi blikket mod de (amts)kommunale institutioner, 

er tillidsrepræsentanten blevet ”skyggeleder”160. Den decentrale løndannelse i amter 

og kommuner har draget tillidsrepræsentanten langt ind på det domæne, der ellers 

traditionelt har været ledelsens. Samlet tegner der sig et billede af en forandret og 

udvidet indflydelse for de faglige repræsentanter på virksomhederne. 

 

Formålet med dette kapitel er at beskrive og vurdere betingelserne for og udviklingen 

i de faglige organisationers indflydelse på medlemmernes løn-, ansættelses- og 

udviklingsvilkår i offentlige og private virksomheder. Udgangspunktet er de sidste 

årtiers decentralisering af de kollektive aftalesystemer, og dermed den øgede 

betydning af forhandlinger og aftaleindgåelse på virksomhedsniveau.  

 

7.2 De vigtigste konklusioner 
Tre konklusioner vil blive fremhævet. For det første har udviklingen i det kollektive 

aftalesystem på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked gennem de sidste 

10 år været præget af en stadig mere udbygget decentralisering – kompetence er 

blevet lagt ud til virksomhedsniveauet. I den sammenhæng er ledelsesretten kommet i 

centrum. Der findes eksempler på partsstyret ledelse. Gennem uformelle skuffeaftaler 

har tillidsrepræsentanter opnået medbestemmelse på ledelsesniveau, og der er skabt 

                                                 
156 Dette kapitel er redigeret af Ove K. Pedersen, som også er eneansvarlig for alle ændringer i forhold til 
delrapport udarbejdet af Søren Kaj Andersen. 
157 Navrebjerg m.fl., 2001. 
158 Kristensen, 2003. 
159 Christensen & Westenholz, 1999a. 
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en betydelig forskel mellem virksomheder og offentlige organisationer, hvor 

medarbejderne har vundet deltagelse i ledelsesretten, og organisationer hvor det ikke 

er sket. På den ene side er der eksempler på, at partssamarbejdet på nogle 

virksomheder går langt videre end til de formelle regler og rammer. 

Tillidsrepræsentanten fungerer som ”skyggeleder”. På den anden side findes der 

virksomheder, hvor relationerne mellem medarbejder og ledelse domineres af de 

formelle aftaler og samarbejdsregler. Her har tillidsrepræsentanten ingen indflydelse 

på ledelsen. Kampen om ledelsesretten – dens placering og fordeling – er derfor 

blevet vigtig. Og måske det vigtigste omdrejningspunkt for udviklingen i de faglige 

organisationers indflydelse overhovedet. 

 

For det andet er decentraliseringen også blevet fulgt af en centralisering. I den 

sammenhæng har der rejst sig et vigtigt spørgsmål: hvorvidt den hierarkiske 

koordinering og kontrol fra sektororganisationernes side, kan opretholdes, eller om 

dynamikken i aftalerelationerne i højere grad er kommet til at ligge decentralt? I dette 

afsnit skal det vurderes, hvorvidt der er skabt muligheder ikke for ét, men for flere 

centre for regulering – dvs. et multiniveau reguleret aftalesystem161? Med multiniveau 

aftalesystem menes, at partsrelationerne på virksomhederne, løsriver sig fra de 

centrale organisationers indflydelse og skaber et selvstændiggjort sæt af aftaler. 

Resultatet kan blive, at den faglige indflydelse uddybes, men at virksomhedernes 

aftalesystem løsrives fra de faglige organisationer. 

 

For det tredje er grænserne mellem aftalesystemet og lovgivningen blevet sløret. Det 

er i stigende grad sådan, at overenskomstområdet – som parterne tidligere var 

enerådende over – overlappes af lovgivningen, hvor politikerne tidligere var 

enerådende. Overenskomstforhandlinger i 2004 er et godt eksempel herpå, herunder 

hele spørgsmålet om barselsfondens udbredelse til også at omfatte de fag og grupper, 

der ikke er omfattet af overenskomster. På den måde politiseres 

overenskomstsystemet også på andre måder end gennem det forhold, at selve 

lønudviklingen er blevet underlagt en politisk omkostningsstyring, der har gjort den 

nominelle lønudvikling irrelevant. Politikerne har fået mulighed for at blande sig i 

overenskomstforhandlingernes resultater, ved efter forhandlingerne at ændre på disse 

gennem lovgivning.  

                                                                                                                                                     
160 Pedersen m.fl., 2002. 
161 Andersen, 2001. 
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I det følgende beskrives de faglige organisationers indflydelseskanaler på niveau af 

virksomheder og offentlige organisationer. Beskrivelsen vil tage udgangspunkt i 

nedenstående skematiske fremstilling af formelle og uformelle indflydelseskanaler: 

 

Tabel 20: Kanaler for faglig/medarbejderindflydelse på virksomheden 

Type indflydelseskanal 

Principielle kanaler Formelle kanaler Uformelle kanaler 

Strejken Den lovligt varslede konflikt Den overenskomststridige 
konflikt  

Kollektive overenskomster Tillidsrepræsentant 

Samarbejdsudvalg 

Lovgivning Sikkerhedsudvalg 

Medarbejdervalgte bestyrelses-
repræsentanter  

Europæiske samarbejdsudvalg 

”Skyggeledelse” 

Deltagelse i ledelsen Konsultation og høring mv. 

Direkte deltagelse 

”Partnerskab” 

 

Efter en beskrivelse af de forskellige indflydelseskanaler sættes der fokus på særlige 

udviklingstræk, som har skabt krav og udfordringer for de faglige organisationer i 

bestræbelserne på at fastholde og udvikle indflydelsen på virksomheder. Endelig 

sættes udviklingen i den faglige indflydelse på virksomheden i et større perspektiv. 

Det sker ved at diskutere strategier og positioner på virksomheden i forhold til 

spørgsmålet om ledelsesretten. Baggrunden er, at udviklingen i forvaltningen af 

ledelsesretten er et kernespørgsmål i forhold til den mulige faglige indflydelse på 

virksomheden.  

 

7.3 Indflydelseskanaler på virksomhedsniveau 
Den faglige indflydelse på virksomheden kan opdeles på fire kanaler162. For det første 

strejken, hvor de ansatte via truslen om, eller gennemførelse af arbejdsnedlæggelse 

kan øve indflydelse på ledelsesbeslutninger. For det andet de kollektive 

overenskomster. Det fremgår af hovedaftalerne, blandt andet på LO/DA-området, at 

arbejdsgiverne har ledelsesretten, men at de skal udøve den ”i overensstemmelse med 

de i de kollektive overenskomster indeholdte bestemmelser og i samarbejde med 



 

 193  

arbejdstagerne og deres tillidsrepræsentanter”163. Således sætter overenskomsten 

grænser for arbejdsgiverens ledelsesret og understreger inddragelsen af de ansatte og 

deres repræsentanter. For det tredje udgør lovgivning i form af specifikke love en 

kanal for indflydelse på virksomheden. Det skal bemærkes, at netop lovgivning om 

information, høring, medindflydelse og lignende ligger inden for områder, der 

traditionelt har været aftalestof. Lovgivning på dette område påvirker derfor balancen 

mellem lov og aftaleregulering på det danske arbejdsmarked. For det fjerde er 

”deltagelse i ledelsen” en kanal for lønmodtagere og faglige organisationer. Denne 

kanal er selvsagt tæt vævet sammen med de overenskomstmæssige og 

lovgivningsmæssige rettigheder, men pointen er, at ”deltagelse i ledelsen” kan antage 

mange former, der strækker sig på et kontinuum fra, at ledelsen har pligt til at 

informere om dispositioner før eller under beslutningstagen; via forskellige former for 

høring og konsultation, hvor ledelsen skal lytte til de ansattes synspunkter og 

holdninger, eventuelt forhandle med de ansattes repræsentanter, men ikke 

nødvendigvis inddrage dem i beslutninger; og til former for egentlig 

medbestemmelse, hvor der opstår partsstyret ledelse. 

 

7.3.1 Formelle kanaler for indflydelse 

De fire former for medarbejder- eller faglig indflydelse ligger til grund for forskellige 

formelle indflydelseskanaler. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne udgør 

den varslede konflikt den formelle vej til lovlig arbejdsnedlæggelse. 

Tillidsrepræsentanten har beføjelser til at forhandle med ledelsen om en række emner 

og indgå aftaler – eventuelt med godkendelse fra det pågældende forbund. De senere 

års decentralisering har udvidet og uddybet viften af emner, som tillidsrepræsentanten 

kan forhandle med ledelsen. Spørgsmål om løn- og arbejdstidstilrettelæggelse er – 

også inden for HK’s områder – nøglespørgsmål i de decentrale forhandlinger.  

 

Samarbejdsudvalgets (SU) overordnede opgave er at udvikle samarbejdet i 

virksomheden – privat som offentlig. I LO/DA’s samarbejdsaftale hedder det, at 

målet er at forbedre virksomhedens konkurrencedygtighed og de ansattes 

arbejdstilfredshed164. Senere nævnes en række opgaver som SU skal inddrages i. Det 

                                                                                                                                                     
162 Denne opdeling samt opdelingen i formelle kanaler nedenfor er delvist inspireret af Knudsen, 2000. 
163 Hovedaftalen mellem LO og DA. Aftale af 31. oktober 1973 med ændringer pr. 1. januar 1993. 
Arbejdsmarkedets håndbog, 2004.  
164 Samarbejdsaftale mellem LO og DA. Aftale af 9. juni 1986, samt tillægsaftale om ligebehandling af 1. maj 1999. 
Arbejdsmarkedets håndbog, 2004.  
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drejer sig f.eks. om principper for virksomhedens personalepolitik og uddannelse af 

ansatte. Endvidere skal samarbejdsudvalget behandle større omlægninger i arbejdets 

organisering samt inddrages i vurderingen af konsekvenser af indførelse af ny 

teknologi på virksomheden. Med henblik på den mulige faglige indflydelse på 

virksomheder kan man sammenligne samarbejdsaftalerne på det statslige og det 

(amts) kommunale område med LO/DA aftalen. Der er en del principielle 

lighedspunkter, men også forskelle. Et nøgleord i LO/DA aftalen er ”information”. 

Det handler om, at såvel samarbejdsudvalget som den enkelte medarbejder har ret til 

information om en række forhold.   

                             

I de forholdsvis nye samarbejdsaftaler på det statslige og de (amts)kommunale 

arbejdsmarked er der i tillæg til informationsrettighederne lagt vægt på 

”medindflydelse” og ”medbestemmelse”165. I den statslige aftale hedder det, at der 

kan ”fastlægges retningslinier for emner/områder, der vedrører institutionens arbejds- 

og personaleforhold”. Ledelsen skal udvise ”positiv forhandlingsvilje”, men kan der 

ikke opnås enighed fastsætter ledelsen ”de nødvendige regler”. Ledelsesretten er 

hermed sat i spil. På det (amts)kommunale område blev den eksisterende 

samarbejdsaftale suppleret med en rammeaftale om ”medindflydelse og 

medbestemmelse” - den såkaldte MED-aftale. Det hedder i aftalens kapitel om 

medindflydelse og medbestemmelse, at aftalen indebærer ”medbestemmelse ved 

fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds-, 

og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde” og 

videre, at der er ”mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler”. Således markerer 

aftalen ikke bare en udbygning af mulighederne for medindflydelse og 

medbestemmelse, men introducerer også muligheden for, at indgå aftaler, der 

udfylder rammeaftalerne, og supplerer tillidsrepræsentanternes forhandlings- og 

aftaleret166. 

 

Arbejdsmiljøloven kræver, at alle virksomheder med 20 eller flere ansatte opretter et 

sikkerhedsudvalg. Her skal sikkerhedsrepræsentanter sammen med ledelsen sikre, at 

der til enhver tid er et sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomheden/institutionen. 

                                                 
165 Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Aftale af 29. maj 2002. Og 
den (amts)kommunale Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Indgået pr. 1. april 2002.. 
Arbejdsmarkedets håndbog, 2004. 
166 De (amts)kommunale parter, 2003. 
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De nye samarbejdsaftaler på de offentlige områder giver mulighed for at placere 

sikkerhedsarbejdet inden for rammerne af de nye samarbejdsorganer. 

 

I 1974 blev der vedtaget en lov om medarbejderrepræsentation i selskabers 

bestyrelser. Loven giver hjemmel til, at en tredjedel og altid to af bestyrelsesposterne i 

et selskab med 35 eller flere ansatte kan besættes med medarbejderrepræsentanter, 

hvis der er ønske om det blandt de ansatte, og mindst halvdelen af medarbejderne 

stemmer for. Modsat samarbejdsudvalget – og i relation hertil tillidsmandinstitutionen 

– er medarbejderrepræsentation ikke baseret på aftaler mellem arbejdsmarkedets 

parter. Derfor spiller parterne heller ingen formel rolle i forhold til de 

medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter. Således er alle medarbejdere, uanset om 

de er dækket af en overenskomst eller ej, valgbare såvel som stemmeberettigede ved 

valg af bestyrelsesrepræsentanter. Dette medfører også, at de faglige organisationer 

langt hen ad vejen har været ambivalente overfor deltagelsen i bestyrelsesarbejde167. 

Det er især i større virksomheder, at der sidder medarbejdervalgte med i bestyrelsen. 

CO-industri vurderer, at to tredjedele af de virksomheder, der har mindst 200 ansatte, 

har medarbejdervalgte i bestyrelsen168. 

 

EU vedtog i 1994 ved direktiv, at det skulle være muligt at oprette europæiske 

samarbejdsudvalg (ESU) i virksomheder med mindst 1000 ansatte inden for EU og 

mindst 150 ansatte geografisk placeret i minimum to medlemslande. Direktivet blev 

implementeret ved lovgivning 1996, hvilket umiddelbart er udtryk for et brud med 

det forhold, at spørgsmål om medarbejderes ret til høring, medindflydelse og 

medbestemmelse i Danmark i øvrigt er baseret på kollektive aftaler. Men da 

spørgsmålet kom op, måtte LO og DA efter forhandlinger opgive at nå frem til en 

aftale. I Norge implementerede arbejdsmarkedets parter direktivet ved aftale169. ESU 

giver mulighed for, at medarbejderrepræsentanter kan mødes på tværs af de 

nationalstatslige grænser, med ret til at blive informeret og hørt om spørgsmål 

vedrørende koncernens økonomi og investeringer, beskæftigelse/afskedigelser, og 

omstruktureringer, fusioner mv.  

 

Ud over det nævnte kontinuum af indflydelsesmuligheder indeholder ”deltagelse i 

ledelsen” også ”direkte deltagelse”. Denne kanal er i en vis forstand blevet 

                                                 
167 Westenholz, 1999a:30. 
168 CO-industri, hjemmeside: www.co-industri.dk 
169 Andersen, 2003. 
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institutionaliseret, idet der i forbindelse med afdelings- og sjakmøder og måske mest 

af alt teams er tale om selvstyrende grupper, hvor ansatte har direkte indflydelse på 

egen arbejdssituation. En forestilling om udbredelsen af sådanne former for direkte 

deltagelse, findes f.eks. i OECD’s Employment Outlook fra 1998. Her viser en 

undersøgelse, at 74 % af virksomhederne i Danmark benytter sig af teamarbejde, 

mens det dog er en væsentlig mindre andel, der har uddelegeret ansvar til grupper på 

virksomheden – kun 30 %170. Dette placerer Danmark under det procentgennemsnit 

for direkte deltagelse, som fremkommer for ti udvalgte vesteuropæiske lande. Til 

gengæld viser den såkaldte EPOC-undersøgelse, at 44 % af de ordninger, der 

indebærer direkte deltagelse er baseret på forhandlinger med tillidsrepræsentanter eller 

fælles beslutningstagen mellem parterne. I den internationale sammenligning kommer 

kun Sverige op på et lignende niveau for partsinddragelse171. 

 

7.3.2 Uformelle kanaler for indflydelse 

Ved siden af de formelle kanaler for indflydelse, findes en række uformelle kanaler. 

Her kan der være tale om, at ansatte tiltager sig indflydelse i forståelse med ledelsen, 

men der kan også være tale om, at det sker på trods af, eller på tværs af, ledelsen. 

Dette kan ske skjult, idet medarbejdere etablerer domæner, hvor de søger at styre 

arbejdsopgaverne, eller det kan ske i en åbenlys konfrontation med ledelsen gennem 

overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Et signal om betydningen af den 

samarbejdsorienterede uformelle indflydelse kommer frem i tillidsrepræsentant-

undersøgelsen fra 1998. 77 % af de adspurgte tillidsrepræsentanter er enige i udsagnet, 

at den daglige kontakt til ledelsen giver mulighed for indflydelse – kun 8 % er uenig i 

udsagnet. Svarene fra HK-tillidsrepræsentanterne ligger her over gennemsnittet: 81 % 

er enige – 5 % er uenige172. 

                                                 
170 OECD, 1999:185-6. Tallene ligger noget højere for Sveriges vedkommende: Her har 91 % af virksomhederne 
introduceret teamarbejde, og der er uddelegeret ansvar til grupper på 56 % af virksomhederne. Det er uvist 
hvorfor disse forskelle opstår. En mulig årsag kan være den hyppigere forekomst af store virksomheder i Sverige 
sammenlignet med Danmark. Tanken er her, at store virksomheder vil have nytte af at uddelegere ansvar med 
henblik på at opnå fleksibilitet og effektivitet, mens mindre virksomheder i sig selv er mere fleksible, måske aldrig 
har haft nogen mellemledere/værkførere, men snarere traditionelt har en fladere – ”teamagtig” – 
organisationsstruktur. 
171 EPOC, 1998; Knudsen 2000:79. 
172 Strøby Jensen m.fl., 1998:73. I såvel tillidsrepræsentantundersøgelsen fra 1998 som den såkaldte TRiHK-
undersøgelse, om tillidsrepræsentanter i HK (Bild m.fl., 1997) kommer det frem, at nok har HK en klar majoritet 
af sine medlemmer på det private arbejdsmarked, men flertallet af HK’s tillidsrepræsentanter findes inden for det 
offentlige. Det fremgår i Strøby Jensen m.fl. (1998:144), at af de besvarelser der indkom fra HK-
tillidsrepræsentanter var 70 % ansat i det offentlige og 30 % i det private. I Bild m.fl. (1997:100) fremkommer 
følgende fordeling af tillidsrepræsentanterne indenfor HK’s forbundssektorer: HK/Industri 9 %, HK/Service 
14 %, HK/handel 13 %, HK/Kommunal 33 %, HK/Stat 31 %. Blandt årsagerne til denne skævdeling er, at der 
på det private område findes en gruppe af medlemmer på individuel kontrakt, samt arbejdsgiverkravet om, at 
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Det er tillidsrepræsentanternes, men også de øvrige medarbejderrepræsentanters 

engagement i formelle samarbejdsstrukturer, der kan føre til, at 

medarbejdsrepræsentanterne kommer til at optræde som ”skyggeledere”. Rollen som 

skyggeleder bliver yderligere understreget, hvis samarbejdet på virksomheden får 

karakter af et partnerskab. Det skal fremhæves, at der i den forbindelse ofte vil være 

glidende overgange mellem formelle og uformelle typer af indflydelse. På den enkelte 

virksomhed vil samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne typisk 

tage afsæt i de formelle udvalg, men over tid kan de uformelle kontakter blive 

afgørende for dybden af indflydelsen. 

 

7.4 Faglig indflydelse i virksomheden – krav og ufordringer 
Formålet med dette afsnit er at sætte fokus på særlige krav og udfordringer for de 

faglige organisationer, i bestræbelserne på at fastholde og udvikle indflydelsen på de 

ansattes løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår. Fire områder skal tages op: (1) 

forhandlinger på virksomhedsniveau; (2) og i forlængelse heraf de lokale 

forhandlinger på det offentlige arbejdsmarked – specielt det (amts)kommunale 

område; (3) multinationale virksomheder og de særlige vilkår de skaber; samt (4) 

uformel indflydelse.  

 

Som kanal for faglig indflydelse har de kollektive aftaler gennemgået en udvikling fra 

centraliseret til decentraliseret aftalekompetence. Hvilket dog ikke gør, at den faglige 

indflydelse på virksomheden af den grund bliver umiddelbart større eller mindre. 

Centralt aftalte regler og bestemmelser kan lige så vel som decentralt forhandlede 

regler og bestemmelser føre til en betydelig faglig indflydelse. Derimod har 

betingelserne for at opnå faglig indflydelse forandret sig med decentraliseringerne. 

Det er i dag i langt højere grad op til tillidsrepræsentanten at sikre indflydelsen via 

udfyldelsen af sektoraftalerne, ofte rammeaftaler, på den enkelte virksomhed. I 1998 

                                                                                                                                                     
mindst 50 % af de ansatte er medlem af HK før overenskomsten bliver gældende i den enkelte virksomhed. Og 
overenskomsten er en forudsætning for oprettelse af tillidsrepræsentantposten. Det vurderes i HK, at omkring 
halvdelen af medlemmerne i HK/Privat er overenskomstdækket, mens tallet er godt 70 % i HK/Handel. Samtidig 
antages det, at der nærmest er 100 % overenskomstdækning for HK’s medlemmer på de offentlige områder. Der 
vil i det følgende flere gang blive refereret til tal vedrørende HK’s tillidsrepræsentanter, som de fremkom i 
tillidsrepræsentantundersøgelsen fra 1998. Derfor skal dog i den forbindelse understreges, at der i disse tal er en 
overvægt af tillidsrepræsentanter fra de offentlige områder. I undersøgelsen blev der udsendt spørgeskema til 
10.428 tillidsrepræsentanter, hvilket var knapt halvdelen på LO-området, heraf kom 744 fra HK. Samlet svarede 
7.406, hvilket gav en svarprocent på 71 %. I alt 558 tillidsrepræsentanter fra HK svarede, hvilket inden for dette 
forbund gav en svarprocent over gennemsnittet. 
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mente et flertal blandt tillidsrepræsentanterne da også, at emnerne overarbejde, 

efteruddannelse, og løn overvejende burde forhandles lokalt. Modsat var der et flertal 

for, at emner som barselsregler, tillidsrepræsentanternes vilkår, afskedigelsesregler, 

ferieregler, EU-direktiver, arbejdsmiljø og arbejdstid overvejende burde forhandles 

centralt173. Svarene giver et signal om, at der er grænser for, hvad 

tillidsrepræsentanterne ønsker at forhandle lokalt. Det kan være, at byrden af den 

samlede forhandlingsdagsorden forekommer stor, måske delvist uigennemskuelig, 

måske irrelevant. Manglende oplevelse af relevans er tilsyneladende et problem i 

forhold til EU-direktiver. Selvom visse af direktiverne giver mulighed for en lokal 

tilpasning er der eksempler på, at man blot skriver direktivteksten af174. 

 

Fra arbejdsgiverside er det ofte blevet fremført, at decentraliseringen skal sikre, at den 

enkelte virksomhed kan tilpasse sin omkostningsudvikling, herunder løn- og 

ansættelsesvilkår til den internationale konkurrencesituation, som virksomheden er en 

del af. Vi ved, at det er cirka 2/3 af den samlede omkostningsstigning i forbindelse 

med overenskomstfornyelsen, som forhandles på virksomhedsniveau – der er således 

et vist rum for denne tilpasning. Alligevel er der repræsentanter fra parterne på 

arbejdsmarkedet som finder, at dette direkte link til den enkelte virksomheds situation 

på det internationale marked er overvurderet. Ofte har specielt de faglige 

repræsentanter svært ved at gennemskue virksomhedens samlede økonomiske 

situation og derfor også vanskeligt ved at vurdere, hvad der vil være rimelige krav til 

lønudvikling m.m. Det kan lede til en situation, hvor man i stedet skæver til de aftaler, 

der indgås på tilsvarende virksomheder i området og til signaler, der kommer fra de 

centrale organisationer175.  

 

Delvist i modsætning til dette kan det konstateres, at det ”lokale rum” for tilpasninger 

af de kollektive aftaler, som de centralt aftalte overenskomster giver, ikke altid bliver 

vurderet som tilstrækkeligt af de lokale parter. 18 % af tillidsrepræsentanterne på det 

samlede LO-område angav i 1998, at de havde indgået ”skuffeaftaler”, der bryder 

med de centralt indgåede aftaler. Samme undersøgelse viste, at skuffeaftalerne først 

og fremmest omhandlede overarbejde/afspadsering og arbejdstid. Det er forholdsvis 

færre af HK’s tillidsrepræsentanter, der har indgået sådanne aftaler, 10 %, mens det er 

                                                 
173 Strøby Jensen m.fl., 1998:201-6. 
174 Andersen, 2003. 
175 Andersen m.fl., 2003. 
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hver fjerde hos bl.a. Dansk Metal og SiD176. Tallene må karakteriseres som høje og 

kan være udtryk for, at tillidsrepræsentanterne bliver presset af arbejdsgiverne lokalt, 

men det kan også være, at de anser det som formålstjenligt, at gå ud over gældende 

overenskomst, og dermed de facto påtage sig et større ansvar for reguleringen af 

vilkårene på den enkelte virksomhed. I relation til sidstnævnte mulighed fremhæver 

Peer Hull Kristensen, at skuffeaftalerne giver ”partnerskabet” mellem 

tillidsrepræsentant og ledelse et ”spillerum og ironisk nok en indre stabilitet, som 

eksisterer netop fordi centrale arbejdsmarkedsorganisationer ikke har chancen for at 

gennemskue, hvad der sker”177. Det er nu imidlertid ikke anderledes end, at de 

centrale parter i de seneste overenskomstforhandlinger har forsøgt at skabe ”rum” for 

de lokale arrangementer og dermed legitimere aftaler, som hidtil kun har ligget i 

skufferne178. En sådan udvikling må samtidig tolkes som en bottom-up effekt i 

aftalesystemet, hvor de centrale organisationer justerer overenskomsterne, således at 

de uautoriserede aftaler kan bringes inden for systemet. 

 

Et særligt spørgsmål i forhold til forhandlinger på virksomhedsniveau omhandler 

strejken som indflydelseskanal. I dag er det et kernepunkt i aftalesystemet, at 

konfliktretten er knyttet til fornyelsen af overenskomsterne på sektorområderne. 

Konfliktretten er med andre ord fastholdt på trods af, at forhandlingskompetencen er 

blevet forskudt til virksomhedsniveauet. Alligevel er det ikke ualmindeligt, at 

arbejdsnedlæggelser, eller trusler herom, bliver benyttet i de lokale forhandlinger om 

løn- og ansættelsesvilkår. Konsekvensen har været, at der i de senere år har fundet 

relativt mange overenskomststridige arbejdsnedlæggelser sted på enkeltvirksomheder, 

specielt inden for industrien. Det er en udvikling som ikke mindst Dansk Industri har 

ønsket at dæmme op for, ved at stramme sanktionerne for overenskomststridige 

konflikter179. Blandt tillidsrepræsentanterne var der i 1998 56 %, der var helt eller 

delvist enige i, at lønmodtagerne skulle have mulighed for at strejke, når der blev 

forhandlet overenskomster lokalt. Kun 14 % var helt eller delvist uenige180. Disse tal 

kan tolkes som et udtryk for, at tillidsrepræsentanterne oplever, at fraværet af 

strejkevåbnet stækker deres muligheder i magtspillet på virksomheden.  

 

                                                 
176 Strøby Jensen m.fl., 1998:80. 
177 Kristensen, 2003:65. 
178 Due & Madsen, 2004. 
179 Due & Madsen, 2004. 
180 Strøby Jensen m.fl., 1998:76. 
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7.4.1 Faglig indflydelse og det manglende lokale samarbejde 

Decentraliseringen af det kollektive aftalesystem kan indebære, at de 

virksomhedsnære aftaler bryder sektororganisationernes rammeaftaler, og erstattes af 

en multiniveau regulering, kendetegnet ved et stadig mere svækket koordinerende 

center. Den nye løndannelse på det offentlige arbejdsmarked er (måske!) et eksempel 

på en sådan udvikling. Når relativt mange faglige organisationer forhandler adskilt i de 

lokale forhandlinger på det (amts)kommunale område, kan den langsigtede tendens 

blive en egentlig individualisering af løndannelsen i stedet for etableringen af et lokalt 

kollektivt forhandlingssystem. 

 

Det er endnu uklart om det bliver konsekvensen. Dog synes det klart, at de nye 

decentrale forhandlingsstrukturer på det (amts)kommunale område kan skabe 

ændringer i magtbalancen til arbejdsgivernes fordel. I dag foregår de decentrale 

forhandlinger, dels i den enkelte (amts)kommune, dels på de enkelte 

institutioner/arbejdspladser. På det (amts)kommunale niveau vil en række, mere eller 

mindre opsplittede faglige organisationer, sidde over for én samlet (amts)kommunal 

ledelse. Yderligere er det et ønske fra arbejdsgiversiden, at få lagt forhandlingerne ud 

til de enkelte institutioner/arbejdspladser. Her understreges asymmetrien i 

magtrelationen ved, at tillidsrepræsentanten skal forhandle med den ledelse, der i det 

daglige er hans/hendes overordnede181. I samme åndedrag bør det understreges, at 

dette ikke er principielt anderledes end på den private virksomhed, og at det er her, at 

den særlige beskyttelse af tillidsrepræsentanten i overenskomst og/eller 

samarbejdsaftale bliver en væsentlig brik i den faglige indflydelse. Derimod handler 

det på det (amts)kommunale område nok så meget om, at tillidsrepræsentanterne har 

fået en ny og krævende rolle at udfylde i forbindelse med decentraliseringen. 

 

Et nyt element i MED-aftalen er muligheden for at indgå aftaler i samarbejdsudvalget. 

Når der mellem parterne på centralt niveau kunne opnås enighed om denne 

sammensmeltning af samarbejds- og forhandlingssystemet, kan det på den ene side 

ses som en logisk konsekvens af de faglige organisationers lokale opsplitning. 

Arbejdsgiveren manglede simpelthen en samlet forhandlingsmodpart. Det fandtes der 

til gengæld allerede i de eksisterende samarbejdsudvalg og hovedsamarbejdsudvalg. På 

den anden side kan aftalen også ses som en konsekvens af, at en del af de 

rammeaftaler, der er indgået på området, og som skal iværksættes lokalt, vedrører 

                                                 
181 Madsen & Navrebjerg, 2003; Madsen, 2002. 
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ledelsesretten og dermed knytter sig til samarbejdsudvalgets traditionelle 

arbejdsområde182. Hermed er der også lagt op til, at Ny Løn og MED-aftalen ikke blot 

giver de faglige organisationer problemer med at fastholde den faglige indflydelse i de 

offentlige institutioner/virksomheder. MED-aftalen og sammenkøringen af 

samarbejds- og forhandlingssystem indeholder også betydelige muligheder for 

medindflydelse og medbestemmelse, der kommer i direkte berøring med spørgsmål 

om ledelsesretten.  

 

Der er hidtil indgået MED-aftaler i knapt 160 kommuner og 13 amter183, men det 

varierer meget i hvilket omfang man i de forskellige (amts)kommuner er gået, med 

henblik på at udbygge medindflydelsen og medbestemmelsen for de ansatte og deres 

repræsentanter. Det varierer også, i hvilket omfang (amts)kommunerne har udnyttet 

rammeaftalernes muligheder og derved skabt større autonomi i den lokale regulering. 

Tilsyneladende er der markante forskelle på, hvorvidt rammestyringen bliver oplevet 

som en kærkommen mulighed for at lette det daglige arbejde, eller om den snarere 

bliver oplevet som en belastning, der kan skabe konflikter184.  

 

7.4.2 Faglig indflydelse i multinationale koncerner 

Opkøb og fusion af virksomheder har vendt op og ned på ejerforholdene. Samtidig er 

ejerforholdene i multinationale koncerner ofte komplekse – bag det umiddelbare 

ejerforhold kan der være sammensatte selskabskonstruktioner, som gør det vanskeligt 

at bestemme det egentlige ejerforhold. Væsentligt i denne sammenhæng er det, at der 

i den multinationale koncernstruktur opstår særlige udfordringer for de faglige 

organisationer og for de medarbejdervalgte, med henblik på at sikre faglig indflydelse 

på den enkelte virksomhed og i koncernen som sådan. Overordnet set skyldes det, 

dels at ejerforholdet skaber særlige vilkår for dialogen med ledelsen, dels at den 

enkelte virksomhed på en række områder kan blive præget af, at den indgår som en 

brik i et større internationalt koncernspil. De enkelte virksomheder vurderes på tværs 

af landegrænser, og sammenligninger af effektivitet, kvalitet, indtjening m.m. vil ofte 

være afgørende for beslutninger om omstruktureringer, investeringer, udflytning af 

produktion, eventuelle lukninger af afdelinger eller hele virksomheder. Spørgsmålet 

er, i hvilket omfang medarbejderrepræsentanter har mulighed for og evner til at 

                                                 
182 Madsen & Navrbjerg, 2003. 
183 Oplyst af KTO, marts 2004. 
184 Navrbjerg m.fl., 2000:48. 
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udfylde rollerne som mod- og medspillere til de forskellige ledelsesniveauer i 

multinationale koncerner. Ser vi f.eks. på spørgsmål i relation til opkøb og fusioner, så 

er der generelt ikke bestemmelser i overenskomsterne, der kan guide og lette arbejdet 

for tillidsrepræsentanterne – hvilket er påpeget inden for industriens område185, men 

hvilket også gør sig gældende inden for handel og serviceområderne. Samtidig er 

internationalisering, herunder virksomhedsovertagelser, et område hvor 

tillidsrepræsentanterne har givet udtryk for et ønske om øget støtte i 

overenskomsterne186. Ser man på kollektive forhandlinger inden for multinationale 

koncerner i det øvrige Europa, har den såkaldte concession bargaining187 været et 

kendt fænomen i en årrække188. De ansatte har accepteret forringelser i løn- og 

ansættelsesvilkår mod en garanti om, at investeringer placeres hos dem, og/eller 

lukninger/omstruktureringer placeres i andre dele af koncernen, det vil typisk sige i 

andre lande189. Eksempler på denne type forhandlinger er stadig relativt få i Danmark, 

men i de første måneder af 2004 er der indgået flere aftaler i SAS, der indebar 

lønnedgang – delvis som modydelse for at fastholde jobs i Danmark. Forskelle i den 

nationale regulering kan også være et motiv bag dispositioner i multinationale 

koncerner. For eksempel kan afskedigelser inden for koncernen blive gennemført i 

det land, hvor det er lettest/billigst at nedlægge arbejdspladserne. Dette udgør 

tilsyneladende en trussel mod danske arbejdspladser på grund af de relativt fleksible 

danske afskedigelsesregler. Yderligere tyder casestudier på, at nærhed til 

moderselskabet, og dermed koncernens topledelse, er vigtig for de faglige 

repræsentanters mulighed for at gøre indflydelse gældende. Det er med andre ord 

lettere at trænge igennem for danske medarbejderrepræsentanter, hvis moderselskaber 

er placeret i Danmark (overvejende danskejet), end hvis der er tale om et 

datterselskab inden for en multinational koncern (overvejende udenlandsk ejet). 

Samme logik gør sig gældende for faglige repræsentanter i landene omkring Danmark. 

De faglige organisationer slås derfor mod hinanden og for arbejdspladserne i 

hjemlandet190. 

 

I en undersøgelse gennemført i efteråret 2002 påviste HK, at 75 % af medlemmerne 

på det private arbejdsmarked, dvs. i HK/Privat og HK/Handel, er ansat i 

                                                 
185 Navrbjerg m.fl., 2001:39. 
186 Navrbjerg m.fl., 2001:102. 
187 Direkte oversat betyder concession bargaining ’indrømmelsesforhandling’. 
188 Ebbinghaus & Hassel, 1999. 
189 Knudsen, 2000:81. 
190 Andersen m.fl., 2003. 
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multinationale virksomheder. Det drejer sig om mere end 80.000 HK-medlemmer191. 

Ser vi på TRiHK-undersøgelsen, gennemført i 1996, er det påfaldende, at kun tre 

tillidsrepræsentanter i HK angiver at have deltaget i internationalt arbejde (herunder 

arbejde i europæiske samarbejdsudvalg)192. Dette har nok i et vist omfang forandret 

sig, men spørgsmålet er, i hvor høj grad tillidsrepræsentanterne i dag orienterer sig 

mod og arbejder ud fra det faktum, at virksomhederne i vid udstrækning er 

internationale aktører?  

 

Den formelle kanal, der i dag eksisterer for at organisere det internationale faglige 

arbejde på virksomhedsniveau, er de europæiske samarbejdsudvalg (ESU). Dansk 

fagbevægelse har gennemgående været skeptisk over for ESU. De relativt svage 

hørings- og informationsrettigheder, der ligger i lovgivningen, førte til, at 

fagbevægelsen vurderede udvalgene som uden reel betydning. Yderligere blev det set 

som et problem, at også uorganiserede medarbejdere kan tage del i ESU. Den 

generelle holdning er i dag mere positiv – fagbevægelsen anerkender, at udvalgene 

kan have en positiv funktion193. Samtidig har fagbevægelsen forhåbninger om, at den 

revision af direktivet, som EU-kommissionen har lagt op til, vil komme, og vil føre til 

en stramning af direktivet, f.eks. med mere præcise definitioner af informations- og 

høringsrettighederne, samt indførelsen af mulige sanktioner over for arbejdsgivere, 

der ikke efterlever direktivets bestemmelser. 

 

En undersøgelse fra 1999 om ESU viste, at fagbevægelsen umiddelbart er ganske tæt 

inde på ESU-arbejdet. Stort set alle ESU-repræsentanter, der deltog i undersøgelsen, 

var medlem af en fagforening – hele 86 % opgav, at de var medlem af et LO-forbund. 

Samtidig viste det sig også, at 75 % af de danske ESU-medlemmer også var medlem 

af samarbejdsudvalget på deres arbejdsplads, hvilket indikerer en tæt relation mellem 

det traditionelle SU-arbejde og ESU’erne. Trods dette angav hen ved en tredjedel af 

ESU-medlemmerne, at de indenfor det sidste år ikke havde haft nogen kontakt til 

deres kartel eller forbund vedrørende ESU-arbejdet. Hermed synes gruppen at 

fungere isoleret fra fagbevægelsen194, hvilket dog har forandret sig noget i dag. Et 

kartel som CO-industri har i de senere år udbygget kontakten til ESU-repræsentan-

terne, og HK har siden undersøgelsens gennemførsel opbygget et netværk for ESU-

                                                 
191 Notat fra HK’s Politisk-økonomisk sekretariat, Det multinationale HK, 17. februar 2003. 
192 Bild m.fl., 1997:105. Samtlige HK’s daværende 3445 tillidsrepræsentanter blev spurgt i denne undersøgelse – 
2911 svarede, hvilket giver en svarprocent på 84,5 (Bild m.fl., 1997:12).  
193 Andersen m.fl., 2003. 
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repræsentanter. En anden forklaring, der kan spille ind er, at koncernledelser har givet 

udtryk for, at de helst så, at hverken den nationale eller den europæiske fagbevægelse 

blev indblandet i ESU-arbejdet – det skal holdes som et samarbejde mellem 

medarbejderrepræsentanter og ledelse195. I HK er der i dag organiseret et ESU-

netværk for ESU-repræsentanter inden for HK/Privat og HK/Handel. Der er cirka 

20 repræsentanter i netværket, som mødes to gange om året. Formålet er at udveksle 

erfaringer, orientere om uddannelsesmuligheder mv., samt koordinere ESU-arbejdet – 

dels mellem HK-sektorerne, dels i forhold til kartellerne, der også understøtter ESU-

arbejdet.   

 

Hidtidige undersøgelser viser, at de faktiske resultater af aktiviteterne i ESU’erne er 

beskedne. Det tager tid at etablere samarbejdet i udvalgene – der er logistiske 

problemer, sprogproblemer m.m. Det er også stadig uklart, i hvilket omfang ESU skal 

kunne forhandle og indgå aftaler. Og i bekræftende fald på hvilke områder? Hvis man 

i ESU indgår aftaler, som kommer tæt på overenskomstens kerneområder og dermed 

bevæger sig mod koncernaftaler, der underminerer de centralt indgåede kollektive 

overenskomster, kan dette blive et skræmmescenarium for fagbevægelsen. Samlet 

udgør ESU i dag kun et spagt modspil til de forandringer, internationaliseringen har 

skabt for danske virksomheder. Faglig indflydelse og medarbejderindflydelse truer 

hermed med at blive marginaliseret i det internationale spil på virksomhedsniveauet. 

Yderligere er der en risiko for, at de faglige organisationer bliver hægtet af 

udviklingen, idet de medarbejdervalgte i koncernerne på tværs af grænserne 

efterhånden får opbygget et samarbejde, som de nationale faglige organisationer 

delvist bliver lukket ude fra, og delvist har svært ved at matche, da hele det 

organisatoriske apparat er bygget op omkring det nationale aftalesystem. 

 

Yderligere er det også klart, at de multinationale virksomheder, som f.eks. HK’ere er 

ansat i, langtfra altid opfylder kriterierne for, at der kan oprettes ESU. Det skyldes 

ikke mindst den danske erhvervsstruktur med mellemstore virksomheder, som trods 

størrelsen indgår i multinationale koncerner. Netop dette forhold peger på et behov 

for, at der etableres tværnationalt koncernfagligt samarbejde ved siden af de 

muligheder, der ligger inden for ESU-lovgivningen. 

 

                                                                                                                                                     
194 Knudsen & Sørensen, 2000. 
195 Knudsen & Sørensen, 2000; Andersen m.fl., 2003. 
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7.4.3 Faglig indflydelse som uformel indflydelse 

Spørgsmålet om uformel indflydelse bliver ofte behandlet i de senere års analyser af 

udviklingen i rollen som tillidsrepræsentant. For eksempel bliver der peget på, at 

tillidsrepræsentanten i mange situationer får rollen som ”uformel mellemleder”. Den 

tillidsvalgte er de ansattes talerør over for ledelsen, hvilket også indebærer, at den 

tillidsvalgte må vurdere og sortere i de klager, ønsker og krav, kollegaerne 

fremkommer med. Samtidig fungerer tillidsrepræsentanten ofte som ledelsens kontakt 

til de ansatte, og vil i den rolle viderebringe informationer, beslutninger mv. fra 

ledelsen. Yderligere er det ikke bare i spillet mellem ansatte og ledelse, at 

tillidsrepræsentanten har en nøglerolle. Det handler også om, at løse allehånde former 

for konflikter mellem ansatte196. Rollen som uformel mellemleder bliver forstærket af, 

at værkføreren er forsvundet fra mange virksomheder, i takt med at nye og fladere 

former for arbejdsorganisering er blevet indført. 

  

Ser man mere specifikt på det (amts)kommunale område, er en øget uformel 

indflydelse til tillidsrepræsentanten også blevet fremhævet, om end på lidt anden vis. 

Det nye lønsystem på området har givet lokale forhandlinger, hvor 

tillidsrepræsentanten sammen med den lokale ledelse skal få løn og aftaleforhold til at 

hænge sammen inden for den enkelte afdeling/institution. Hermed må 

tillidsrepræsentanten tage del i, hvordan arbejdet på området udvikles og organiseres 

– en opgave som tidligere var ledelsens domæne. Tillidsrepræsentanten er blevet 

”skyggeleder”197. 

 

Vender vi blikket mod den private sektor, og i dette tilfælde de multinationale 

virksomheder, argumenterer Kristensen (2003) - på linie med Navrbjerg m.fl. 1998 – 

for, at tillidsrepræsentanten optræder som uformel mellemleder, men Kristensen går 

videre198. Hvor der traditionelt har været et formelt hierarki, der forbandt 

produktionen i bunden af virksomheden med ejerkredsen i toppen, er det i dag 

snarere typisk for den multinationale virksomhed, at der er et ”uklart terræn, hvor 

forskellige ledelseslag delvist spiller i et spil med ukendte og uklare regler, og hvor 

tillidsvalgte har kunnet eller er blevet nødt til at påtage sig en mængde nye 

                                                 
196 Navrbjerg m.fl.; 1998:118-9; Navrbjerg m.fl., 2000:49. 
197 Pedersen m.fl., 2002:260. 
198 Peer Hull Kristensens bog består dels af, hvad Kristensen selv karakteriserer som et ’hypotetisk oplæg’, dels ti 
tillidsrepræsentanters svar og kommentarer i øvrigt til dette oplæg. Her er altså ikke tale om nogen form for 
repræsentativ undersøgelse, snarere et debatterende indlæg, som tilsyneladende berører vigtige elementer i 
tillidsrepræsentanters virke inden for udvalgte multinationale koncerner. 
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ledelsesroller”199. Flere faktorer spiller ind. Kristensen fremhæver 

tillidsrepræsentantens helhedssyn på virksomheden. Ud over at sikre fair løn- og 

ansættelsesvilkår handler det om at sikre virksomhedens overlevelse og dermed 

fremtidige arbejdspladser. Her vil tillidsrepræsentanten også forsøge at trække på 

kontakter til (efter)uddannelsessystemet i lokalområdet, samt eventuelt lokalpolitiske 

kontakter – med henblik på at fastholde og udvikle den økonomiske aktivitet, og 

hermed arbejdspladser i området. En anden faktor er, at ledelser i datterselskaber 

inden for multinationale koncerner udskiftes. Opnår virksomheden positive måltal 

forfremmes den øverste ledelse opad i koncernen, går det skidt, går de andre veje. 

Ofte sidder den lokale topledelse kun få år, mens mere end 60 % af 

tillidsrepræsentanterne har været ansat over 10 år i deres virksomhed og mere end 60 

% af tillidsrepræsentanterne i HK har været i rollen i tre år eller derover200. På denne 

baggrund kan tillidsrepræsentanter for skiftende topledelser blive en vigtig 

alliancepartner, der netop repræsenterer kontinuitet og kendskab til virksomheden, 

ikke mindst i forhold til den daglige drift og gruppen af ansatte. Dette kan udvikle sig 

til et ”partnerskab” mellem ledelsen/enkeltpersoner i ledelsen og 

tillidsrepræsentanten med risiko for, at tillidsrepræsentanten kan blive delvist isoleret 

fra arbejderkollektivet i øvrigt, samtidig med at partnerskabet med 

ledelsesrepræsentanter per definition har en ustabil og flygtig karakter201. Samlet 

skaber dette scenario et billede af tillidsrepræsentanter, eventuelt også andre 

medarbejdervalgte, som kan komme i en position, hvor de får en endog meget 

vidtgående uformel indflydelse. 

 

7.5 Generelle krav til HK  
Den væsentligste udfordring for HK, er spørgsmålet om ledelsesretten. Baggrunden 

er, at udviklingen i forvaltningen af ledelsesretten er et kernespørgsmål i forhold til 

den mulige faglige indflydelse på virksomheden. Udviklingen i 

faglig/medarbejderindflydelse på virksomheden, også tematiseret som ”demokrati på 

arbejdspladsen”, kan ses som del af et internationalt mønster, der har en cyklisk 

karakter. Ramsey (1983)202 peger på to sådanne cykler – perioden umiddelbart efter 

Anden Verdenskrig og perioden fra slutningen af 1960’erne og frem til slutningen af 

                                                 
199 Kristensen, 2003:75. 
200 Strøby Jensen m.fl., 1998:24; Bild m.fl., 1997:101. Bemærk dog at begge tal indeholder tillidsrepræsentanter i 
såvel det offentlige som det private, men tendensen er klar – jf. ovenfor. 
201 Kristensen, 2003. 
202 Her citeret fra Knudsen, 2000. 
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1970’erne. Fælles for perioderne er, at eksisterende magt- og legitimitetsforhold i 

samfundet var svækket, hvilket gav mulighed for, at arbejderbevægelsen kunne 

fremføre ganske offensive krav. I dansk sammenhæng korresponderer denne 

udvikling med aftalen mellem DA og LO om samarbejdsudvalg i 1947 og loven om 

repræsentation på bestyrelsesniveau fra 1973203. I relation hertil kan det også nævnes, 

at den daværende socialdemokratiske regering, støttet af LO i 1972 stillede forslag om 

medarbejderrepræsentation i bestyrelser, samtidig med et forslag om overskudsdeling. 

Som bekendt blev forslaget om overskudsdeling afvist af både 

arbejdsgiverorganisationer og de borgerlige partier i Folketinget. Af samme grund 

kom forslaget aldrig videre204. 

 

I gennemgangen af overenskomsterne på industriens område op gennem det 20. 

århundrede, hæfter Navrbjerg m.fl. sig ved, at overenskomsterne ændrede karakter i 

1960’erne såvel som i 1990’erne. Således blev tillidsrepræsentanterne i højere grad 

aktivt og processuelt inddraget i forandringstiltag. For den første periodes 

vedkommende er der en parallel til Ramsey’s påstand. Kendetegnende for 1960’erne, 

foregik der en økonomisk og teknologisk fremgang, hvor ny, øget og mere rationel 

produktion efterhånden blev etableret. Det gav mulighed for betydelige 

reallønsstigninger, men det betød også en introduktion af tidsstudier og 

akkordarbejde – ofte via overenskomster og med en vigtig rolle til 

tillidsrepræsentanten. Udviklingen gav muligheder for faglig indflydelse. Prisen var til 

gengæld et mere krævende arbejdsmiljø. Tilsvarende opstod der behov for at inddrage 

tillidsrepræsentanterne aktivt og processuelt i 1990’erne, men på en anden baggrund 

og med nye opgaver. Der var nu tale om en internationaliseret økonomi, og dermed 

om nye konkurrencekrav inden for en global arbejdsdeling. Ny teknologi – ikke 

mindst informationsteknologi – spillede også ind, og kravet blev nye 

arbejdsorganiseringer med teams mv. samt medarbejdere, der var omstillingsparate og 

villige til at videre-/efteruddanne sig. 

  

Spørgsmålet er dog, om denne sidste bølge har uddybet den faglige indflydelse på 

virksomheden? Har den givet medarbejderne og deres repræsentanter større 

indflydelse på ledelsesspørgsmål? Som overenskomsterne har udviklet sig, bliver 

spørgsmål relateret til ledelsesretten ofte diskuteret, men det er et område, hvor der er 

                                                 
203 Knudsen, 2000:73. 
204 Christensen & Westenholz, 1999b:44-45. 
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stor påpasselighed fra arbejdsgiverside – dog i højere grad hos de private 

arbejdsgivere end hos de offentlige - jf. bemærkningerne til samarbejdsaftalerne 

ovenfor. Et udtryk for begrænsninger i ledelsesretten er f.eks. beskyttelsen af 

medarbejderrepræsentanter – et spørgsmål, der ofte er blevet taget op i 

overenskomstforhandlinger. Et andet spørgsmål drejer sig om tilrettelæggelsen af 

arbejdstiden. Muligheden for lokale aftaler, når der er enighed mellem parterne lokalt, 

fik arbejdsgiverne til at frygte en de facto begrænsning i ledelsesretten. Modsat var 

frygten på lønmodtagersiden, at den nye fleksibilitet kunne føre til et pres om 

overarbejde i perioder, uden at den formelle indsigelsesret reelt ville være anvendelig 

– underforstået – vil man være del af kernemedarbejderne på virksomheden, så må 

man også tage en tørn, når det er nødvendigt205! 

 

Det er på den baggrund nødvendigt at spørge, om det overhovedet giver det korrekte 

billede af medarbejderindflydelse, at tage afsæt i overenskomsterne og 

arbejdergivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Ann Westenholz har argumenteret 

for, at det ikke længere giver mening at betragte arbejdsmarkedet som et ”(…) 

traditionelt arbejdsmarked, hvor arbejdere og arbejdsgivere henholdsvis køber og 

sælger arbejdskraft, og hvor arbejdsgiveren har retten til at lede og fordele 

arbejdet”206. Som alternativ forslår Westenholz medarbejdernes deltagelse i ledelsen 

som en kompleks proces præget af tre forskellige spor: (1) et kollektivt 

forhandlingssystem; (2) et med-ledelsessystem, der tager sit afsæt i tiden efter Anden 

Verdenskrig med introduktionen af samarbejdsudvalg, men også omfatter de langt 

senere ankomne medarbejderrepræsentanter i selskabers bestyrelser; og (3) et system 

af midlertidige/spredte arbejdsfællesskaber, som endnu er i sin vorden i Danmark, 

men hvor medarbejdere er virtuelle, dvs. hvor de ansatte zapper mellem forskellige 

jobs mv.  

 

Christensen og Westenholz koncentrerer dog deres analyser om med-ledelsessystemet 

og når frem til, at karakterisere medarbejdervalgte som ”(…) en slags borgere i 

virksomhedssamfundet, hvor de spiller forskellige roller”207. Tillidsrepræsentanterne 

betegnes som ”(…) driftsaktører” i virksomheden, der først og fremmest er bindeled 

                                                 
205 Navrbjerg m.fl., 2001:50. 
206 Westenholz, 1999a:23. 
207 Christensen & Westenholz, 1999a. De gør opmærksom på, at deres datamateriale ikke er repræsentativt for det 
danske samfund. De beskriver tendenser inden for de større grupper virksomheder, de har undersøgt. Den 
kvantitative del af undersøgelsen består af telefoninterviews med 216 personer i 41 virksomheder. Westenholz, 
1999b.  
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mellem medarbejdere og ledelse. Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser bliver set 

som ”strategiske virksomhedsaktører”, da de i højere grad er involveret i overordnede 

spørgsmål vedrørende virksomhedens drift. I den kvantitative del af deres 

undersøgelser fremgår det, at medarbejdervalgte i bestyrelser primært har beskæftiget 

sig med emner som virksomhedens regnskaber og budget samt spørgsmål om 

omstruktureringer. Medlemmer af samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter har i 

første række behandlet medarbejderforhold, det vil sige sager omkring ansættelses-, 

pensions-, sikkerhedsforhold og lignende. Det er dog samtidig påfaldende, at både 

medlemmer af samarbejdsudvalget og tillidsrepræsentanter i stort omfang har taget 

del i diskussionen om virksomhedens økonomiske forhold samt omstruktureringer208.  

 

Det kvantitative billede af, hvordan tillidsrepræsentanter vurderer deres muligheder 

for at tage del i ledelsesretten er ganske sammensat. I 1998 var 41 % af samtlige 

tillidsfolk på LO-området enige i udsagnet om, at arbejdet som tillidsrepræsentant 

giver ledelsesopgaver – 24 % var uenige og de resterende 34 % var neutrale. På HK’s 

områder var lidt flere enige i udsagnet, 47 %, mens 22 % var uenige og 31 % 

neutrale209. Billedet er altså ikke entydigt. Groft sagt havde en tredjedel ingen mening 

om udsagnet, hvilket tyder på, at ledelsesopgaver ikke trænger sig på i deres daglige 

virke. Samtidig er der godt en femtedel på HK-området, og en fjerdel på det samlede 

LO-område, der var uenige – de oplevede ikke, at de blev inddraget i ledelsesopgaver. 

Tallene tyder på, at deres situation adskiller sig fra den lille halvdel af gruppen, som 

oplevede, at de bliver inddraget i ledelsesopgaver. 

 

Vedrørende muligheden for at påvirke den generelle udvikling på arbejdspladsen gav 

21 % udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad har mulighed for det – 

størstedelen, 45 %, mente, at det i nogen grad er muligt. 34 % vurderede, at de kun i 

ringe eller meget ringe grad har mulighed for at på virke den generelle udvikling. Atter 

er gruppen delt – en femtedel, mener, at de har en betydelig indflydelse på den 

generelle udvikling, mens en tredjedel ikke har den oplevelse. Den største gruppe er 

mere tøvende! Da undersøgelsen på tilsvarende vis spurgte til de strategiske 

beslutninger på virksomheden, blev muligheden for indflydelse vurderet knapt så 

optimistisk. 14 % vurderede, at de i meget høj eller høj grad har mulighed for at 

påvirke strategiske beslutninger. 32 % mente, at det i nogen grad er muligt, mens 54 

                                                 
208 Westenholz, 1999b:66-8. 
209 Strøby Jensen m.fl., 1998:39. 
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% kun så mulighederne i meget ringe eller ringe grad210. Også her fremstår en ikke 

ubetydelig gruppe, omkring en syvendedel, som en gruppe med en betydelig 

indflydelse på virksomheden, mens godt halvdelen så denne mulighed som nærmest 

fraværende. Tallene efterlader et indtryk af, at et mindretal af tillidsrepræsentanterne - 

men vel at mærke ikke en ubetydelig gruppe (måske en syvendedel, måske en 

femtedel af alle) – oplever at samarbejdet med ledelsen går langt, hvilket kan udlægges 

som, at de får en reel indflydelse på spørgsmål som traditionelt henhører under 

ledelsesretten.  

 

Det er måske netop denne gruppe, som Peer Hull Kristensen (2003) har ramt i sine 

interviews, hvor han ser tillidsrepræsentanterne udfylde en stadig mere omsiggribende 

nøglerolle. Ikke alene kan relationen mellem tillidsrepræsentant og ledelse udvikle sig 

til et partnerskab, det kan også blive et samspil, hvor den tillidsvalgte bevæger sig ind i 

et ”ledelsesmæssigt knudepunkt”. Opgaverne spænder vidt her. På den ene side 

handler det om, at tillidsrepræsentanten har potentiale til at kunne håndtere alle 

former for sociale spil om magt, ambitioner, etablering af domæner m.m., der kan 

skabe uro på arbejdspladsen samtidig med, at han/hun har blik for sanering af dette 

uformelle system med henblik på driftsforbedringer. På den anden side indgår 

tillidsrepræsentanten ikke kun i en slags uformel lederrolle – tillidsrepræsentanten 

bliver så dybt involveret, at han/hun bidrager til ”(…) formgivningen af det formelle 

ledelsessystem og de ledelsesroller, det repræsenterer”211. Spørgsmålet er, om det 

scenarium Kristensen beskriver, trods alt kun omfatter en beskeden gruppe, som 

tillidsrepræsentantundersøgelsen fra 1998 indikerer, eller om udviklingen siden da 

vitterlig har forandret tillidsrepræsentantrollen med betydelige konsekvenser for 

forvaltningen af ledelsesretten? 

 

Det er nok værd at bide mærke i, at der i tillidsrepræsentantundersøgelsen var en 

ganske entydig holdning til spørgsmålet om, hvorvidt ledelsen fastholder sin ret til at 

lede og fordele arbejdet både på LO-området generelt og inden for HK-området 

mere specifikt. Mere end 80 % af tillidsrepræsentanterne er helt eller delvist enige i 

udsagnet – kun cirka 10 % er helt eller delvist uenige. Det ses som udtryk for, at det, i 

hvert fald på daværende tidspunkt, var en beskeden gruppe af samtlige 

tillidsrepræsentanter, der oplevede at samarbejdet på virksomheden – formelt eller 

                                                 
210 Strøby Jensen m.fl., 1998:61. 
211 Kristensen, 2003:74-92. 
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uformelt – medfører, at ledelsen i sidste instans giver køb på ledelsesretten. Når der 

alligevel er en relativt stor andel, der angiver, at de varetager ledelsesopgaver, kan det 

være udtryk for, at så længe ledelsen billiger de initiativer, der kommer, så er der ingen 

hindringer for indflydelsen. Men kommer tillidsrepræsentantens tiltag på tværs af 

ledelsens ønsker og forestillinger, så er der ingen tvivl om, hvor ledelsesretten ligger.  

 

7.6 Specifikke krav til HK 
Strejken som indflydelseskanal er ustabil af natur – ultimativt kan den true 

arbejdspladsens eksistens. I forhold til de decentraliserede forhandlinger er kanalen i 

dag af begrænset værdi, da konfliktretten er knyttet til fornyelsen af sektoraftalerne. 

Således er kun overenskomststridige arbejdsnedlæggelser mulige i forbindelse med 

forhandlinger på virksomheden. Det gør strejken til en problematisk kanal for 

indflydelse på virksomheden. Trods dette bliver arbejdsnedlæggelser, eller trusler 

herom, benyttet i forhandlinger på virksomheder.  

 

Den anden indflydelseskanal – overenskomsten – er sammen med hovedaftalerne og 

de generelle samarbejdsaftaler afgørende for den faglige indflydelse på 

virksomhederne. Overenskomsten er i høj grad det instrument, der sikrer de faglige 

organisationers indflydelse på medlemmernes løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår i det 

hele taget. ”Bredden” i overenskomsterne er i de sidste par årtier blevet større, hvilket 

betyder, at viften af emner, der indgår i overenskomsterne går videre end spørgsmål, 

der i snæver forstand er knyttet til løn- og ansættelsesvilkår. Pensions- og 

efteruddannelsesordninger, sociale kapitler, regler om barsel, frihed ved børns 

sygdom er eksempler. Generelt bliver velfærdspolitiske spørgsmål del af 

overenskomsten. Den øgede bredde, kan i sig selv siges at forstørre både HK’s og 

andre faglige organisationers indflydelse såvel som ansvar. Det skal bemærkes, at det 

ikke er alle emner, der bliver del af de decentrale forhandlinger – flere spørgsmål 

bliver reguleret centralt212.  

 

Decentralisering af aftalekompetence giver dog ikke i sig selv HK øget indflydelse på 

virksomhederne. Det stiller først og fremmest krav til de lokale forhandlere – 

tillidsrepræsentanterne – om at sikre indflydelsen. Billedet af hvordan 

tillidsrepræsentanterne oplever og håndterer deres udvidede rolle er sammensat. På 

                                                 
212 F.eks. Navrbjerg m.fl., 2001. 
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den ene side er der klart grænser for, hvad tillidsrepræsentanter ser som emner, man 

gerne vil forhandle om med arbejdsgiversiden på virksomheden. Der er også noget 

som tyder på, at afpasningen af omkostningsstigninger (dermed lønstigninger) i 

forhold til virksomhedens internationale konkurrencesituation er uigennemskuelig for 

mange tillidsrepræsentanter. Det kræver simpelthen indgående 

virksomhedsøkonomisk indsigt. På den anden side er der eksempler på, at 

partssamarbejdet på nogle virksomheder er tæt og går dybt. Det kan være, at 

relationerne mellem medarbejderrepræsentanter og ledelse udvikler sig til et 

”partnerskab”, hvor de medarbejdervalgte får væsentlig indflydelse på såvel drifts- 

som strategiske spørgsmål. Indgåelsen af skuffeaftaler kan også ses som udtryk for, at 

tillidsrepræsentanterne i realiteten uddyber samarbejdet ved at gå ud over 

overenskomsten. 

 

Lovgivning er den tredje principielle kanal for faglig indflydelse på virksomheden. 

Lovgivning har i de senere år fået en stigende betydning for reguleringen af ansattes 

vilkår på virksomheden. EU-direktiver implementeret via lovgivning er udtryk for 

denne udvikling, men det handler her også om, at siddende regeringer har taget 

initiativer til lovgivning på områder, der traditionelt har været aftalereguleret –  

deltidsloven er et eksempel. Det sker paradoksalt nok samtidig med, at 

overenskomsterne bevæger sig ind på traditionelle lovregulerede områder som de 

ovenfor nævnte velfærdspolitiske spørgsmål. Grænserne mellem hvad der er 

lovregulerede områder, og hvad der er aftaleregulerede områder er blevet sløret. Det 

stiller særlige krav til organisationer som HK med henblik på at fastholde og udvikle 

indflydelsen på virksomheden. 

 

Vedrørende den fjerde kanal for faglig indflydelse, ”deltagelse i ledelsen”, kan man 

for det første pege på, at der er mulighed for en udbygget formel faglig deltagelse i 

ledelsesspørgsmål som en konsekvens af de decentrale forhandlinger. Det er muligt, 

fordi de inddrager spørgsmål vedrørende arbejdets tilrettelæggelse mv., som har en 

ledelsesmæssig karakter. Men det kræver, at medarbejderrepræsentanterne er ”klædt 

på til opgaven”. Kravene er tydelige på de offentlige områder, hvor de relativt nye 

aftaler om samarbejde og medindflydelse/-bestemmelse direkte inddrager 

medarbejderrepræsentanter i ledelsesspørgsmål. De roller som medarbejdervalgte 

bestyrelsesrepræsentanter varetager kommer selvsagt også til at omhandle ledelse – og 

her primært strategiske spørgsmål. Ikke mindst de senere års bølger af opkøb og 
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fusioner af virksomheder har formodentlig gjort disse repræsentanters arbejde 

afgørende for faglig indflydelse i forhold til spørgsmål om omstruktureringer, 

udflytning, out-sourcing eller nedlæggelse af arbejdspladser. Det andet der kan peges 

på, er den uformelle deltagelse i ledelse. Der er flere studier, hvori det påvises, at 

tillidsrepræsentanten fungerer i en uformel lederrolle. På det private område bliver der 

typisk henvist til nye arbejdsorganiseringer og værkførerrollens forsvinden, hvorefter 

tillidsrepræsentanten bliver en nøgleaktør i forhold til at løse diverse spørgsmål og 

konflikter mellem ansatte indbyrdes og mellem ansatte og ledelse. På det offentlige 

område trækker ny løndannelse og nye samarbejdsformer tillidsrepræsentanten ind på 

det traditionelle ledelsesdomæne. Samlet kommer medarbejderrepræsentanterne til at 

udfylde rollen som ”skyggeledelse”, hvilket stiller store krav til repræsentanter og de 

organisationer, som HK, der skal støtte dem i denne udvikling.  

 

7.7 Udfordringer 
For det første peger udviklingen på en uddybet faglig indflydelse på 

virksomhedsniveau. Men billedet er ikke entydigt. Der tegner sig en gruppe af 

virksomheder, hvor samarbejdet mellem ansatte, deres repræsentanter, og ledelsen går 

endog meget langt. Den gensidige tillid er tydeligvis stor, ansvar og 

beslutningskompetencer er lagt ud til enkeltgrupper, f.eks. teams, og 

medarbejderrepræsentanterne tager del i opgaver af ledelsesmæssig karakter. Set fra 

sådanne virksomheder lægger de kollektive overenskomster bunden for samarbejdet 

mellem medarbejdere og ledelse. Med andre ord: bliver overenskomsten kun hevet 

frem, hvis der af en eller anden grund er ved at opstå et problem, og man lige skal 

sikre sig, hvor man står. På sådanne virksomheder er det uformelle samarbejde, eller 

partnerskabskulturen, stærk. Dette er også grundlaget for, at medarbejderne, deres 

repræsentanter og eventuelt faglige organisationer, kan få en betydelig indflydelse på 

den enkelte virksomhed. Men modsat skal det understreges, at der også findes 

virksomheder, hvor relationerne mellem medarbejder og ledelse ikke har samme 

karakter. Her dominerer de formelle samarbejdsregler, og den gensidige tillid er lav.  

 

For det andet er det i disse år et åbent spørgsmål, hvordan overenskomstsystemet 

samlet set udvikler sig – løsriver indflydelsen på virksomheden sig fra de faglige 

organisationer? Det overordnede spørgsmål er, om den hierarkiske koordinering og 

kontrol, der ligger indenfor den centraliserede decentralisering af aftalesystemet er 
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ved at smuldre og blive afløst af et aftalesystem, hvor styringen i højere grad er 

horisontal, og hvor der ikke er ét, men mange centre for regulering – et multiniveau 

reguleret aftalesystem? Paradoksalt nok giver dette mulighed for, at 

tillidsrepræsentanten på de virksomheder, hvor partsrelationerne er stærke, løsriver sig 

fra de centrale organisationers indflydelse. Set i relation til de faglige organisationer 

handler det ikke umiddelbart om, at medarbejderrepræsentanterne ønsker at lægge 

afstand til de faglige organisationer – det kan sagtens være tværtimod. Men en stadig 

mere udbygget decentralisering af aftalesystemet kan skabe en dynamik, hvor aftale- 

og samarbejdsforhold på virksomheden får en stadig større autonomi i forhold til 

aftalesystemet som sådan. Netop det multiniveau regulerede system understreger 

denne autonomi, idet styringen fra toppen kan afkobles. Her vil den horisontale 

koordinering/regulering af f.eks. lønudviklingen eller andre ansættelsesvilkår ske 

inden for enheder som f.eks. den geografiske region eller koncernen (national eller 

multinational). Resultatet kan blive, at nok er den faglige indflydelse uddybet, men der 

er tale om en løsrevet indflydelse set i forhold til de faglige organisationer. 

 

Dette kan sættes i relation til Kristensen (2003), der argumenterer for, at de 

”partnerskaber” han har identificeret mellem tillidsrepræsentanter og ledelse savner 

støtte i fagbevægelsen. De er eksperimentelle af karakter og fokuserer ikke bare på 

virksomheden, men også på lokalområdet og koncernfaglige relationer hen over 

grænserne. Dette er vanskeligt at understøtte for en fagbevægelse, der er hierarkisk 

opbygget, bl.a. for at kunne aggregere interesser med henblik på krav, forslag og 

forhandlinger i forhold til statsmagt og arbejdsgiverforeninger. Et sådan apparat er 

ikke umiddelbart gearet til at støtte og fremme eksperimenter på virksomhedsniveau 

og siden hen formidle erfaringerne horisontalt til andre tillidsvalgte og vertikalt opad i 

organisationssystemet med henblik på den overordnede politikudvikling213.  

 

For det tredje er det et spørgsmål om dette leder til et tab af faglig indflydelse på 

virksomheden? På det offentlige arbejdsmarked kan dynamikken i et multiniveau 

reguleret aftalesystem føre til, at der danner sig øer af vidtgående faglig indflydelse, 

men grundlæggende uden link til de faglige organisationer – her er der snarere tale om 

”medarbejderindflydelse”. Set i relation til det (amts)kommunale område er det 

umiddelbare problem dog snarere vanskelighederne med at etablere 

forhandlingsfællesskaber mellem de faglige organisationer lokalt. Opdelte 

                                                 
213 Kristensen, 2003:39-41. 
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forhandlinger og/eller enkeltforhandlere med svage kvalifikationer kan betyde, at de 

faglige repræsentanter, eller medarbejderrepræsentanter, ikke formår at matche deres 

arbejdsgivermodpart. Resultatet kan blive et regulært tab af indflydelse. Det må 

understreges, at dette mulige tab af indflydelse kan finde sted inden for alle sektorer, 

hvor lønmodtagersiden ikke evner at matche de lokale arbejdsgiverrepræsentanter.  

 

Vedrørende spørgsmålet om tab af indflydelse, er det klart, at afgørende 

forudsætninger for faglig indflydelse er, at de ansatte vælger at være organiseret, og at 

det lykkes at overenskomstdække deres ansættelsesforhold eller give relevant støtte og 

vejledning i forhold til individuelle kontrakter. Grupper der kan være vanskelige at 

organisere tilhører ”randarbejdskraften”. Det drejer sig om vikarer, midlertidigt 

ansatte, ansatte der leverer tjenesteydelser købt i andre (måske udenlandske) 

virksomheder, herunder også ansatte i (måske udenlandske) virksomheder, hvortil 

opgaver mere eller mindre permanent er out-sourcet214. Disse grupper kan ses som et 

delelement i de ”midlertidige/spredte arbejdsfællesskaber”, som Westenholz ser som 

det såkaldte tredje spor i medarbejdernes og ledelsens gensidige roller i ledelsen af 

arbejdslivet215. Spørgsmålet er, hvordan de faglige organisationer undgår tab af 

indflydelse i sådanne arbejdsfællesskaber? 

 

Men for de faglige organisationer handler det også om at fastholde 

”kernearbejdskraften”, hvis den faglige indflydelse på virksomheden skal forblive 

intakt – eventuelt udvikles. En stadig mere heterogen, eller individualiseret gruppe af 

lønmodtagere, er vanskelig at favne for de kollektive organiseringer. 

Organisationsgraden er stadig høj i Danmark, men er dog vigende, særligt for de 

yngre grupper på arbejdsmarkedet. Udviklingstendensen udgør en trussel om tab af 

faglig indflydelse på virksomheden.  

                                                 
214 Knudsen, 2000. 
215 Westenholz, 1999a. 
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8 DEN EUROPÆISKE UNION 

af Anne Rasmussen216 

 

8.1 Indledning 
I dette kapitel skal det analyseres, hvordan forskellige kanaler kan anvendes til at øve 

indflydelse på EU’s politiske beslutninger. Dernæst skal der præsenteres en række 

anbefalinger til, hvordan HK med fordel kan håndtere EU-arbejdet. Der ses både på: 

(1) Kampen om dagsordenen; (2) om de efterfølgende beslutningsprocesser, (3) om 

den del af implementeringen, der foregår på EU-niveau samt endelig (4) om 

håndhævelse af EF-retten med inddragelse af EU-niveauet. Både EU-niveauet, men 

også nationale processer, der er relevante for at forstå beslutningernes tilblivelse på 

EU-niveau, vil blive analyseret – bl.a. de danske specialudvalg og Europaudvalget217. 

Kapitlet tager højde for, at der eksisterer forskellige beslutningsprocedurer i EU, og at 

handlerummet for de sociale partnere, ligesom for alle andre varierer alt efter, hvilke 

procedurer beslutningerne følger. 

 

8.2 De vigtigste konklusioner 
EU-systemet rummer et stort antal indgange, der kan anvendes til påvirkning. Over 

de sidste fem år er der sket en betydelig stigning i de faglige organisationers deltagelse 

i EU-arbejdet – både i København og i Bruxelles. Også de nationale myndigheder har 

øget deres kontakter til de faglige organisationer i forbindelse med forberedelse af den 

nationale danske deltagelse i EU. Flere arbejds- og funktionærorganisationer er i dag 

medlemmer af europæiske interesseorganisationer (euro-organisationer) end for blot 

få år siden. Flere har også i dag oprettet deres egne kontorer i Bruxelles. Der er dog 

stadig en gruppe af arbejder- og funktionærorganisationer, som sjældent deltager i EU 

arbejdet. De organisationer der deltager har dog to valgmuligheder for at påvirke EU-

beslutninger – at ”gå-igennem” de nationale danske myndigheder, for at lade 

                                                 
216  Dette kapitel er redigeret af Ove K. Pedersen, som også er eneansvarlig for alle ændringer i forhold til 
delrapport udarbejdet af Anne Rasmussen. 
217 Derimod ses der ikke på beslutningerne efter de er truffet på EU-niveauet, dvs. den implementering i bred 
forstand, der sker nationalt og regionalt, f.eks. implementering af direktiver ved lovgivning eller overenskomst, 
implementering af blødere regulering og udarbejdelse af nationale handleplaner på baggrund af retningslinjerne for 
beskæftigelse. Der ses dog på evt. efterfølgende håndhævelse af EF-retten, der på den ene eller anden måde 
involverer EU-niveauet. 
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regeringen varetage organisationens interesser i EU, eller at ”gå-udenom” og varetage 

organisationens interesser gennem euro-organisationer eller egen lobbyisme. Det er 

stadig kontakten til nationale myndigheder, der er den mest betydningsfulde, men 

særligt arbejderorganisationer går nu ”udenom” i nogenlunde samme omfang som de 

”går igennem”. At gå igennem betyder dog, at de faglige organisationer må 

underlægge sig den administrative koordination og den politiske mandatering, og 

dermed i sidste instans underlægge sig regeringens og Folketingets vilje. Mange 

organisationer er derfor begyndt at opruste deres europæiske deltagelse i Bruxelles, 

men bibeholder samtidig deres kontakter til de nationale myndigheder. Af samme 

grund er der stadig flere kanaler til indflydelse, samtidig med, at spillet om påvirkning 

er blevet ganske komplekst.  

 

Kompleksiteten hænger dog også sammen med, at der på det europæiske plan er 

åbnet nye og især uformelle indflydelseskanaler gennem 90’erne. 

Hovedkonklusionerne er derfor, at der bør være stor forskel på, hvordan HK griber 

konkrete sagsgange an. Det bør således afhænge af, på hvilket stadium i 

beslutningsprocessen sagen befinder sig, samt hvilken type hørings-, beslutnings- eller 

implementeringsform der anvendes. Det foreslås, at HK’s generelle EU-koordination 

styrkes, så det er muligt at enkelte, centrale sager søges påvirket fra et meget tidligt 

tidspunkt i beslutningsprocesserne, og at flere kanaler søges anvendt parallelt uanset, 

om de er genstand for traditionelle lovgivningsprocedurer, åben koordination eller 

direkte forhandling mellem partnerne. 

 

Samtidig understreges det, at forudsætningen for at gennemføre en tilstrækkelig 

overvågning af EU-området og for effektivt at kunne anvende en række 

indflydelseskanaler er, at der lægges vægt på at pleje og styrke det eksisterende 

netværk til henholdsvis danske og europæiske sociale parter218, danske politikere i 

Bruxelles og København, den danske regering og administration og Kommissionen. 

Det konkluderes endvidere, at det vil afhænge af sagstypen og HK’s holdning i 

forhold til LO og de europæiske sociale parter, om HK bør søge indflydelse på EU-

institutionerne individuelt eller kollektivt, men at det typisk vil kunne betale sig for 

HK at arbejde gennem andre kontakter. 

 

                                                 
218 Udover europæiske arbejdsmarkedsparter vil der i denne rapport også blive henvist til disse parter med den 
generelle betegnelse euro-organisationer. 
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8.3 Perspektiver og datagrundlag 
Analyserne bygger på en gennemgang af forskellige datakilder af både kvalitativ og 

kvantitativ art. For det første er der foretaget en gennemgang af den eksisterende 

litteratur med henblik på at drage nytte af de konklusioner, der her er foretaget om de 

sociale parters inddragelse i EU-politikken. Fra den faglige litteratur er også hentet en 

række relevante kvantitative data om danske interesseorganisationers håndtering af 

EU-sager fra 1976 og frem. Disse data er suppleret med andre kvantitative data, bl.a. 

fra en række undersøgelser gennemført af Burson-Marsteller A/S i 2001 og 2003. For 

det andet er der gennemført interview med 22 centrale aktører indenfor EU’s 

arbejdsmarkedspolitiske område i Danmark og Bruxelles, der omfatter HK’s egen 

organisation, den danske centraladministration, arbejdsgiversiden i Danmark og 

Bruxelles, ETUC, LO i Bruxelles, Europaparlamentets (Parlamentet) sekretariat og 

politikere, Europa-kommissionen (Kommissionen), Danmarks faste repræsentation i 

Bruxelles og Ministerrådets (Rådet) sekretariat. Samlet giver disse aktører et billede af 

de aktuelle udviklingstendenser i interesserepræsentationen på det arbejds- og 

socialpolitiske område. For det tredje er der gået i detaljer med to cases, der illustrerer 

aftaler truffet direkte mellem parterne gennem den sociale dialog og gennem 

lovgivning forhandlet mere traditionelt med deltagelse af Parlamentet, henholdsvis 

aftalen om telearbejde og det ændrede direktiv om ligebehandling, ligeledes begge 

afsluttet i 2002219. Casene er beskrevet gennem studier af officielle dokumenter fra 

relevante aktører undervejs i beslutningsprocessen og gennem interviews med en 

række af de personer, der har været involveret i de faktiske beslutningsforløb.  

 

Tabel 21: Overblik over nationale arbejdsmarkedsorganisationers formelle og 
uformelle indflydelseskanaler på et generelt plan 

Type indflydelseskanal 

Tidspunkt Formel Uformel 

1. Deltagelse i EU-specialudvalg                      

2. Deltagelse i nationale høringer af 
den danske regering i øvrigt  

Dagsordensfastsættelse 

3. Deltagelse i Kommissionens 
høringer 

10. Påvirke dagsordensfastsættelse 
i Kommissionen, primært gennem:  

A. Europæiske 
arbejdsmarkedsorganisationer 

B. Alliance med andre danske 

                                                 
219  ETUC, CEEP og UNICÉs ”Framework agreement on telework” fra 16. juli 2002 og EF Tidende Serie L269, 
5. okt. 2002:15. 
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 4. Deltagelse i rådgivende udvalg 
under Kommissionen gennem de 
europæiske arbejdsmarkeds-
organisationer 

 

og/eller europæiske 
arbejdsmarkedsorganisationer 

C. Den danske regering 

D. Europa Parlamentet  

Beslutningsproces 5. Deltagelse i forhandlinger 
gennem den sociale dialog gennem 
de europæiske 
arbejdsmarkedsorganisationer 

 

 

 

11. Påvirke konkrete 
beslutningsforløb i Råd og 
Parlament, primært gennem: 

A. Europæiske arbejdsmarkeds-
organisationer 

B. Alliance med andre danske 
og/eller nationale 
arbejdsmarkedsorganisationer 

C. Danske embedsmænd i 
rådsarbejdsgrupper (herunder 
kontakt til dansk repræsentation i 
Bruxelles) 

D. Den danske regering (herunder 
specialudvalget) 

E. Danske medlemmer af Europa 
Parlamentet 

F. Det danske Folketing (herunder 
Europaudvalget) 

 

Implementering på EU-
niveau 

 12. Påvirke 
implementeringskomitéer, primært 
gennem: 

A. Den danske regerings 
repræsentanter enten direkte eller 
via national hovedorganisation 

B. I sjældne tilfælde: 
Kommissionen direkte 

Håndhævelse 6. Anlæggelse af sag for domstole til 
håndhævelse af EF-retten 

 

Kan anvendes på 
forskellige tidspunkter 

7. Deltagelse i diverse udvalg og 
organer under Europæiske 
arbejdsmarkedsorganisationer 

8. Deltagelse i Udvalget for den 
sociale dialog og i diverse 
sektordialogudvalg 

9. Deltagelse i EMCO’s høringer, 
primært i forbindelse med 
beskæftigelsesstrategien 

 

 

I skemaet ovenfor vises et forsimplet billede af de vigtigste formelle og uformelle 

indflydelseskanaler, som HK kan anvende til at påvirke EU-institutionerne og derved 

få indflydelse på beslutningerne på EU-niveau. Den illustrerer, at HK til tider vil have 

mulighed for at henvende sig direkte til den relevante EU-institution, men at HK ofte 
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med fordel vil kunne gå igennem andre danske myndigheder eller andre danske og 

europæiske arbejdsmarkedsorganisationer. Figuren viser også, at nogle organisationer 

vil være selvstændige aktører i forhold til EU-beslutningerne og på samme tid gå 

sammen med andre organisationer (f.eks. LO og ETUC)220. 

 

8.4 Organisationernes EU-deltagelse 
Dette kapitel beskæftiger sig alene med forholdet mellem de faglige organisationer og 

EU på arbejdsmarkeds- og socialområdet. Det forholder sig derfor kun til et enkelt og 

afgrænset område for interesseorganisationernes deltagelse i EU. Det er en fordel, da 

det arbejdsmarkeds- og socialpolitiske område på flere måder er særegent, f.eks. ved 

at organisationerne formelt set er knyttet til beslutningsprocesserne i et 

korporativistisk eller neo-korporativistisk system221. For det andet fordi det er et 

område, hvor der er flere måder at regulere på – også flere måder sammenlignet med 

andre politikområder. 

 

I den eksisterende litteratur er der stor enighed om, EU-systemet rummer et stort 

antal indgange for interesseorganisationer, da det er territorielt fragmenteret og 

karakteriseret af en kompleks magtdeling222. En opgørelse fra Kommission i 1992 

estimerede da også, at der var mere end 3000 specielle interessegrupper i Bruxelles, 

med op til 10.000 ansatte. Selvom Greenwood og Aspinwall senere har vurderet, at 

dette tal sandsynligvis er for højt223, er der ingen tvivl om, at tallet er stort. Tager man 

f.eks. også højde for alle de folk, der jævnligt flyver ind og ud af Bruxelles for at søge 

indflydelse, er tallet ifølge Mazey og Richardson sikkert på flere tusinde224. På 

arbejdsmarkedsområdet findes også et stort antal medarbejdere involveret i EU-

beslutningerne. For det første er en række nationale organisationer eller 

hovedorganisationer repræsenteret via kontorer i Bruxelles. For det andet er en række 

af disse organisationer medlemmer af både europæiske tværfaglige og 

sektororganisationer, der varetager deres interesser. Og for det tredje har en række af 

de nationale organisationer selv direkte eller indirekte kontakter til EU-institutionerne 

og har det jævnligt. 

 

                                                 
220 Greenwood, 1997:31. 
221 Falkner, 1999. 
222 Pollack, 1997: 575; Van Schendelen, 1993: 5/10. 
223 Greenwood & Aspinwall, 1998:2. 
224 Mazey & Richardson, 2001:75. 
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Udviklingen i organisationernes deltagelse i hverdagens EU arbejde er grundigt 

dokumenteret – både set fra organisationernes side og fra de nationale og europæiske 

embedsapparaters side. I 1976 havde således 6 % ud af i alt 1890 arbejder-, 

funktionær-, erhvervs- og andre organisationer efter deres egen vurdering mindst 

månedlig kontakt til danske politiske institutioner med EU arbejde som formål. Af 

disse stod arbejderorganisationer (hovedorganisationer og forbund) alene for de 5 

%225. I 2000 var det samlede antal af organisationer faldet til 1201, men blandt 

arbejder-, funktionær- og erhvervsorganisationerne havde nu 70 % mindst månedlig 

kontakt til nationale institutioner. Samme udvikling ses i spørgsmålet om kontakter til 

administrative organer. I 1976 havde 25 % af arbejder-, funktionær- og 

erhvervsorganisationer mindst månedlige kontakter til danske administrative organer; 

i 2000 havde alene 54 % af arbejderorganisationerne mindst månedlig kontakt til 

administrative organer226. En betydelig udvikling kan tillige ses i kontakterne til 

ministerier og specialudvalg samt til EU myndighederne i perioden 1993 til 2000. 

Mere konkret er de i perioden 1993 til 2000 sket en vækst i kontakt til 

specialudvalgene. Kontakterne til ministerier, styrelser mv. er derimod stort set ens i 

1993 og 2000227.  

 

Også medlemskab af europæiske interesseorganisationer steg i perioden. I 1976 var 66 

% af arbejderorganisationerne og 42 % af funktionærorganisationerne medlem. I 

2000 var 71 % af arbejderorganisationerne og 61 % af funktionærorganisationerne 

blevet medlemmer228. I samme periode havde stadig flere organisationer oprettet 

kontorer i Bruxelles. Således tog kun 7 % af arbejderorganisationerne kontakt til EU 

myndighederne via eget Bruxelles kontor i 1993, mens 30 % gjorde det syv år senere. 

For funktionærorganisationerne var tallene 9 % i 1993 og 15 % i 2000229. 

 

Kontakten fra centralforvaltningen i København til nationale organisationer i 

forbindelse med EU spørgsmål har på samme måde udviklet sig, hvilket fremgår af en 

spørgeundersøgelse fra 1998230. Her vurderede 13 % af centralforvaltningens kontorer 

og afdelinger, at de hver dag eller hver uge var i kontakt med organisationer om EU 

relaterede spørgsmål, mens 22 % vurderede, at de var det hver måned. Samtidig var et 

                                                 
225 Christiansen & Nørgaard, 2003b:127. 
226 Christiansen & Nørgaard, 2003b:127. 
227 I praksis vil disse tal sandsynligvis være forbundet med en vis usikkerhed, da det jo typisk er selv samme 
ministerier, som arbejdsmarkedsorganisationerne vil have kontakt til gennem specialudvalgene. 
228 Christiansen & Nørgaard, 2003b:123. 
229 Christiansen & Nørgaard, 2003b:132. 
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stort flertal (64 %) af kontorer og afdelinger enige i, at samordningen med 

organisationerne var steget i betydning på grund af EU. Det er dog kun et begrænset 

udsnit af statsforvaltningens mange kontorer og afdelinger, der varetager danske 

interesser i EU. Der er således skabt en EU-forvaltning – eller et udsnit af kontorer 

og afdelinger – der anvender betydelige ressourcer på EU-arbejde. Inden for denne 

forvaltning, findes der endda et kernesegment – EU-forvaltningens kernetropper – 

der anvender hovedparten af deres ressourcer på EU, og som har meget intensive 

kontakter til EU. I dette kernesegment har 94 % af enhederne hvert år kontakt med 

organisationer og virksomheder231. Der er med andre ord skabt et særligt sæt af 

forvaltningsenheder, der formelt såvel som uformelt arbejder sammen med en skare 

af organisationer, for på et hverdagsplan at løse EU spørgsmål. 

 

Adskillelsen mellem EU-forvaltningen og den forvaltning, der alene arbejder med 

danske spørgsmål, fordeler sig mellem ministerierne på den følgende måde232: 

 

Tabel 22: Den danske EU-forvaltning 
 

EU-forvaltningen 
 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Trafikministeriet, Erhvervsministeriet 

Miljø- og Energiministeriet 
Arbejdsministeriet 
Udenrigsministeriet 

Forskningsministeriet 
Økonomiministeriet 
Skatteministeriet 

 
 

Udenfor EU-forvaltning 
 

Socialministeriet, Sundhedsministeriet 
Undervisningsministeriet, Finansministeriet 
Justitsministeriet, By- og Boligministeriet 

Kirkeministeriet, Indenrigsministeriet, Kulturministeriet 
 

 

Det er til forvaltningsenhederne i EU-forvaltningen, at organisationerne har opbygget 

tætte kontakter, for at varetage EU relaterede interesser. 

 

                                                                                                                                                     
230 Pedersen, 2001:192-216. 
231 Pedersen, 2001: 192-216. 
232 Bemærk at opdelingen er sket på grundlag af data fra 1998, hvorfor den daværende ressortinddeling er lagt til 
grund. Der er dog ingen grund til at forvente, at der er sket væsentlige ændringer i sammensætningen af de to 
grupper efter 1998. 
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I en dansk sammenhæng er der også indsamlet data om forholdet mellem 

organisationer og myndighederne i forbindelse med kontakter til EU institutionerne – 

Europa Kommissionen, Europa Parlamentet, m.v.233. Hvis vi først ser på den mængde 

af politisk aktivitet, der foregår både nationalt og i Bruxelles, kan vi se en kraftig 

stigning fra 1976 og frem, hvilket gælder for alle organisationstyper. Særligt i relation 

til Bruxelles er der sket store stigninger, ikke mindst for arbejderorganisationernes 

vedkommende, der i det store og hele dækker LO området. Samtidig viser tallene dog 

også, at der fortsat er en relativ stor andel af både arbejder-, funktionær- og 

erhvervsorganisationer, der ikke har den helt store EU-relaterede politiske aktivitet 

hverken nationalt eller i Bruxelles. Endelig ses det, at det er den nationale politiske 

aktivitet i forhold til EU frem for aktiviteten i Bruxelles, der dominerer på nær for 

arbejderorganisationernes vedkommende, hvor tallene i 2000 er på samme niveau. 

 

Tabel 23: Organisationers EU-relaterede politiske aktiviteter og medlemskab 
af euro-organisationer (%)  

 EU-relateret national 

politisk aktivitet 

Politisk aktivitet i 

Bruxelles 

Medlem af euro-

organisation 

 1976 1993 2000 1976 1993 2000 1976 1993 2000 

Arbejder-

organisationer 

30 62 70 11 65 70 66 56 71 

Funktionær-

organisationer 

11 40 46 2 37 37 42 45 65 

Erhvervs-

organisationer 

22 52 53 4 46 49 57 55 61 

Kilde: Christiansen & Nørgaard, 2003b:123. 
 

Også i relation til EU-myndighederne er der sket en stigning, men af forholdsvis 

moderat karakter og alene for arbejder- og erhvervsorganisationernes vedkommende. 

Mens de faglige organisationer rapporterer om en stigning i kontakterne på 11 %, er 

denne stigning blot 3 % for erhvervsorganisationernes vedkommende. Derudover 

skal bemærkes, at andelen af funktionærorganisationer med kontakter til EU-

myndighederne ligger på under halvdelen af erhvervsorganisationerne, som igen ligger 

                                                 
233 Se i øvrigt Christiansen & Nørgaard 2003b side 228 og frem om data og deres mulige svagheder; se også 
Jacobsson, Lægreid & Pedersen, 2001 og Pedersen (red), 2002. 
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på ca. en tredjedel af arbejderorganisationernes niveau. Der er således betragtelige 

forskelle i kontakthyppigheden organisationerne imellem. 

 

Ifølge Jacobsson, Lægreid og Pedersen (2004) kan man se en tendens til, at de 

organisationer, der mindst har månedlige kontakter til EU’s myndigheder også har 

kontakter til nationale myndigheder i EU-spørgsmålene. Til gengæld er der fortsat en 

del organisationer, der har hyppige kontakter til danske myndigheder i EU-spørgsmål, 

men kun sjældent har det til selve EU-myndighederne. Tendensen til at gå gennem 

danske myndigheder er dog fortsat på ca. 50 %, men har været faldende i perioden på 

nær – som sagt – for arbejder- og funktionærorganisationerne. De fleste 

organisationer vælger at ”gå igennem” de nationale myndigheder for at opnå styrke i 

EU sammenhæng, men er begyndt at kombinere denne strategi med at ”gå udenom” 

de nationale myndigheder. Det er dog stadig ikke så almindeligt at gå via eget kontor i 

Bruxelles, selvom denne kanal ser ud til at have fået en stigende betydning. Brugen af 

konsulent/lobbyvirksomhed ser til gengæld ud til at være på retur. Det er interessant, 

at organisationer tilsyneladende er blevet mindre tilbøjelige til at have direkte kontakt 

fra organisationen i Danmark til EU-myndighederne, og at de – især på 

arbejdstagersiden – er begyndt at gå gennem de europæiske organisationer, der 

efterhånden er blevet den mest populære gate-keeper i 2000234. Generelt ser det ud til, 

at udviklingen fra 1993 til 2000 har været, at der nu satses på en bredere vifte af 

indflydelseskanaler blandt de faglige organisationer, og at afhængigheden af de 

nationale myndigheder som konsekvens heraf er faldet. At der i højere grad satses på 

at gå gennem de europæiske organisationer (euro-organisationerne) skal sandsynligvis 

ses i lyset af forøgelsen af disse organisationers formelle kompetencer på EU-området 

– en forøgelse som er sket i takt med, at de europæiske organisationer har opnået 

traktatfæstet hørings- og forhandlingsret.  

 

Christiansen & Nørgaards235 undersøgelse viser da også, at euro-organisationerne nu 

udfører en bred vifte af opgaver for de danske interesseorganisationer. Mens hele 67 

% af arbejderorganisationerne anfører, at de bruger euro-organisationerne til at 

påvirke beslutninger, er dette tal for erhvervs- og funktionærorganisationernes 

vedkommende på henholdsvis 47 % og 33 %. Greenwood anfører ganske vist, at 

euro-organisationerne ikke som sådan skal ses som lobbyorganisationer, men mere 

                                                 
234 Christiansen & Nørgaard, 2003b:134. 
235 2003b: 135. 
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som informationsposter, koordinatorer og strukturer, som Kommissionen kan 

konsultere og arbejde med236. Svarerne fra de danske organisationer tyder dog på, at 

lobbyorganisation eller ej, så finder de danske organisationer euro-organisationerne 

brugbare til at øve indflydelse igennem. Samtidig mener en rimelig andel af de 

nationale arbejder-, funktionær- og erhvervsorganisationer, at de i kraft af deres 

medlemskab af disse euro-organisationer får større styrke overfor EU. Derudover er 

euro-organisationer ganske vigtige for organisationerne til monitorering for omkring 

halvdelen af organisationernes vedkommende. Der er dog en tendens til, at 

funktionærorganisationerne generelt ser ud til at bruge euro-organisationerne mindre 

end de andre to grupper til at øve indflydelse og få information. Christiansen & 

Nørgaards undersøgelse viser i øvrigt, at lønmodtagernes og erhvervenes 

organisationer generelt er de organisationstyper, der i størst udstrækning betjener sig 

af euro-organisationerne til at udføre forskellige opgaver237.  

 

Ser vi slutteligt på, hvor det så er, at kontakterne til EU-myndighederne går hen, er 

det Kommissionens og dens generaldirektorater, der ligger højest både i 1981 og 

1993238. Det kan måske virke overraskende, at det Økonomiske og Sociale Udvalg 

ligger så højt i statistikken, når det blot har en rådgivende funktion. Det skyldes dog 

ikke mindst, at arbejdsmarkedets parter sidder direkte repræsenteret i udvalget. 

Endelig kan vi se, at der er sket en stor stigning i kontakterne til Parlamentet, hvilket 

skal ses som resultat af de udbyggede magtbeføjelser til denne institution i perioden239. 

 

Samlet set giver disse tal et overblik over den politiske virkelighed, som HK og andre 

nationale arbejdsmarkedsparter skal agere indenfor på det arbejdsmarkeds- og 

socialpolitiske område. Der er som nævnt tale om en situation, hvor der på den ene 

side er sket en kraftig forøgelse i EU-orienteringen, men hvor der på den anden side 

fortsat satses på at påvirke EU beslutningerne ved at gå-igennem de nationale 

myndigheder. Derudover er der en række organisationer, der endnu ikke har tage 

springet til at interagere direkte med EU-myndighederne240. Endelig ser det ud til, at 

der i højere grad satses på at øve indflydelse bredere, dvs. på at påvirke gennem flere 

typer af organisationer, og at euro-organisationerne i endnu højere grad end tidligere 

                                                 
236 Greenwood, 1997:160. 
237 Christiansen & Nørgaard, 2003b:134. 
238 Sidenius, 1998:168. 
239 Christiansen & Nørgaard, 2003b:130.  
240 Greenwood, 1997:32. 
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har fået en central position til løsning af opgaver. Den danske regering er altså ikke 

nødvendigvis den vigtigste indflydelseskanal for den enkelte organisation.  

 

8.5 Formelle indflydelseskanaler 
Efter at have etableret et billede af de danske organisationers kontaktmønstre i 

forhold til EU-niveauet, tager denne del fat på, hvilke indflydelseskanaler de danske 

sociale parter kan anvende. Formålet er at vise, hvilke forskellige muligheder der er 

for at påvirke. Derudover er det formålet at vurdere, hvor godt de danske 

arbejdsmarkedsparter allerede udnytter kanalerne, og hvor relevante de overhovedet 

er i forhold til at få indflydelse på EU-beslutningerne. Selvom analysen på den måde 

understreger styrker og svagheder ved anvendelsen af de forskellige kanaler, er det 

vigtigt at påpege, at den ikke lægger op til, at nogle af indflydelseskanalerne skal 

vælges fra.– snarere tværtimod. Den generelle holdning blandt respondenterne er, at 

det gælder om at bruge så mange kanaler på en så effektiv måde som muligt. Derimod 

er det en central pointe, at der kan være stor forskel på, hvor hensigtsmæssigt det er at 

udnytte forskellige kanaler i forskellige situationer. Der lægges ud med en analyse af 

de formelle indflydelseskanaler. 

 

8.5.1 Deltagelse i EU-specialudvalg 

Den første formelle indflydelseskanal er deltagelsen i det danske EU-

koordinationssystem, hvor de danske arbejdsmarkedsparter har en institutionel 

placering, da de deltager direkte i udvalget. Det giver de sociale parter en unik 

mulighed for at påvirke Ministerrådets holdning gennem den danske regering, men 

det betyder samtidig, at adgangen til at deltage i det EU-relevante arbejde er 

forholdsvis snæver og underlægges den koordination og den politiske mandatering, 

som er en vigtig del af det danske koordinationssystem via Folketingets 

Europaudvalg. For HK’s vedkommende betyder det, at organisationen er afhængig af, 

at den er i stand til at påvirke LO’s holdning, da det alene er hovedorganisationen, der 

sidder med i udvalget. Det betyder også, at LO nødvendigvis må samordne sine 

interesser med regeringens, ligesom med et flertal af Folketingets medlemmer. Samlet 

betyder det, at HK fra sag til sag bør afgøre, om organisationen vil vælge at satse på 

samordningen inden for LO og dernæst mellem LO og regeringen, eller om HK vil 

vælge at ”gå-alene” i forhold til LO og regeringen og varetage egne interesser direkte 

overfor EU institutionerne? I sager hvor HK vælger at gå sammen med LO og 
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regeringen, kan det f.eks. være en god idé at gå direkte til politikerne i det relevante 

ressortudvalg i Folketinget og få skabt en interesse for den pågældende sag. Lykkes 

det at få de danske politikere engageret på et tidligt tidspunkt, hvor de endnu ikke er 

formelt inddraget, kan det således ofte få en afsmittende effekt på administrationens 

arbejde. 

 

Litteraturen på EU-området fremhæver generelt specialudvalgets centrale rolle i det 

danske EU-koordinationssystem, da det er her, at hovedparten af EU-sager 

mandateres og politisk besluttes, mens ganske få emner i virkeligheden bliver afgjort i 

de mere overordnede udvalg indenfor regeringen og centraladministrationen (EF-

udvalget og regeringens udenrigspolitiske udvalg) og i Folketingets Europaudvalg241. 

Det er specialudvalgene, der udgør det første led i det samlede koordinationssystem, 

og det er også her, at de fleste politiske, administrative og private interesser 

samordnes. Specialudvalgene udgør derfor et vigtigt sted for påvirkning, da det er her 

de fleste og vigtigste beslutninger træffes. Samtidig er det via specialudvalgene, at 

organisationerne kan påvirke embedsmændenes deltagelse i arbejdsgrupperne under 

Ministerrådet, og dermed påvirke selve Ministerrådets behandling. En respondent går 

endda så vidt som til at betegne specialudvalget som en ”(…) enestående mulighed til 

at få indflydelse på regeringens politik”. Derudover kan deltagelsen i specialudvalget 

have en vigtig informationsskabende funktion, da arbejdsmarkedets parter 

herigennem holdes orienteret om aktuelle tiltag og udviklinger i EU-

beslutningsprocesserne. 

 

Samtidig fremhæver flere respondenter dog, at selve specialudvalget ofte kommer 

forholdsvis sent ind i en række beslutningsforløb. Specialudvalgene er først og 

fremmest gearet til at deltage i arbejdet i Ministerrådet. Udvalgene inddrages derfor 

først, når forhandlinger starter i Rådet. På det tidspunkt er der imidlertid allerede sket 

en masse i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens oprindelige forslag, hvis 

der er tale om et traditionelt lovgivningsmæssigt forslag242. Derudover skal man huske 

på, at specialudvalgene i sager, der forhandles direkte mellem de europæiske 

arbejdsmarkedsparter, ikke spiller nogen egentlig rolle. Samtidig påpeger flere, at det 

udover deltagelse i specialudvalget er vigtigt at have gode, uformelle kontakter til det 

ressortministerium, der har ansvaret for udvalget. Endeligt skal man naturligvis være 

                                                 
241 Højbjerg & Pedersen, 2002: 17-62; Pedersen, 2002: 143-190; Nedergaard, 2001: 323-75. 
242 Højbjerg, 2002: 255-314; Esmark, 2002: 211-254. 
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opmærksom på, at man ikke altid kan få indflydelse på EU-beslutninger selv, hvis 

man har haft stor indflydelse på definitionen af den danske regerings holdning i EU-

spørgsmål. Den danske regering vil blot være en blandt flere spillere på det 

europæiske niveau, hvor der i stadig flere tilfælde træffes afgørelser med kvalificeret 

flertal. Derfor skal konklusioner om specialudvalgets centrale position i den danske 

koordination ikke føre til, at den enkelte organisation vælger primært at øve 

indflydelse ad denne vej.  

 

8.5.2 Deltagelse i høringer af den danske regering 

Høringer af arbejdsmarkedets parter i forbindelse med aktuelle sager, hvor den 

danske regering skal etablere en holdning, foregår på arbejdsmarkedsområdet først og 

fremmest i regi af specialeudvalg. Som vist ovenfor er der dog en række 

begrænsninger forbundet med at anvende denne kanal. 

 

Generelt er opfattelsen, at høring kan være en god måde at påvirke den danske 

regerings holdning på. For det første kan høring have en intern funktion for den 

enkelte arbejdsmarkedspart, der på den måde bliver tilskyndet til at formulere en egen 

holdning til en given sag. For det andet har regeringen ofte brug for input fra 

arbejdsmarkedsparterne, da enighed mellem parterne kan være afgørende for en 

succesfuld implementering i den sidste ende. Flere respondenter fremhæver, at det i 

høj grad gælder om at levere input af teknisk kvalitet, da det er hele forudsætningen 

for at blive taget seriøst og lyttet til. Ifølge praktikere handler lobbyisme ikke ensidigt 

om at påvirke, men om at tilbyde noget og få noget til gengæld. Vil man stå godt 

overfor embedsapparatet, gælder det ikke mindst om at levere analytisk baserede og 

saglige argumenter. Derudover er det vigtigt at sikre sig, at høringssvar er 

proceduremæssigt relevante, dvs. at de tager højde for, hvilken type EU-beslutning, 

der er tale om, og hvor langt denne er nået i beslutningsprocesserne. Endvidere er det 

vigtigt, at parterne i høringssvar ikke kun forholder sig til deres egen situation, men 

tager højde for udviklingen i den politiske virkelighed, som svarene skal indgå i. Det 

betyder, at det ikke er tilstrækkeligt med teknisk ekspertise på de enkelte sagområder, 

men også viden om EU’s procedurer og arbejdsgange samt om den aktuelle politiske 

situation. Alle tre dele er vigtige for at kunne skrive gode høringssvar. 
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For enkelte forbund går vejen til høringssvar typisk igennem hovedorganisationen. 

Her er det på mange måder de samme mekanismer, der gør sig gældende. Det gælder 

med andre ord om at levere et solidt og konstruktivt input for at få indflydelse på den 

samlede holdning. Derudover anbefaler flere respondenter, at HK ud over at sende 

høringssvar videre til LO også sender dem videre til andre relevante parter, f.eks. 

medlemmer af Europa Parlamentet, andre danske politikere og eventuelt også 

relevante embedsfolk, selvom disse primært vil foretrække at få det samlede input 

gennem hovedorganisationen. Dette gælder naturligvis særligt i de situationer, hvor 

HK ikke deler LO’s opfattelse. Det er nemlig ikke nødvendigvis sådan, at den danske 

centraladministration trods sine tætte kontakter til arbejdsmarkedets parter er 

opmærksom på uenigheder mellem parterne indenfor LO eller DA. 

 

Endeligt kritiserer flere respondenter høringerne for, at den enkelte organisation 

jævnligt har meget kort tid til at komme med sit input, både til 

centraladministrationen og til LO. I praksis kan det være svært at ændre på dette, da 

tidsfristerne ofte vil være bestemt af ydre omstændigheder i EU-systemet. Flere 

respondenter præciserer dog, at tidsfristerne ikke bør være et problem for de faglige 

organisationer, da de på forhånd har mulighed for at vide, hvilke sager der vil komme 

til høring ved at overvåge den politiske udvikling i EU. Det anbefales, at HK 

undlader at vente på selve anmodningen om høringssvar i sine prioriterede sager, men 

i stedet starter så tidligt som muligt med at inddrage sine eksperter og få dannet en 

egen holdning. I så fald vil HK være klar til at sende et velbearbejdet høringssvar af 

sted, når selve høringsanmodningen kommer – parallelt med, at den forsøger at øve 

indflydelse gennem andre kanaler. 

 

8.5.3 Deltagelse i Kommissionens høringer 

Høringer på nationalt niveau af de faglige organisationer er imidlertid langt fra den 

eneste type høring, der foregår. Arbejdsmarkedets parter har også en 

institutionaliseret ret til at påvirke gennem de høringer, Kommission foretager 

allerede før dens oprindelige forslag er udarbejdet. Ifølge protokol nr. 7, bilagt 

Amsterdam traktaten skal Kommissionen ”(…) consult widely before proposing 

legislation and, wherever appropriate, publish consultation documents”. Høring er 

også en væsentlig del af Kommissionens Hvidbog om ”Europæisk Governance”243, 

                                                 
243 SEC(2000)1547. 
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hvori der findes standarder for håndtering af interessegrupper i 

tjenestemandsvedtægten. I tillæg hertil offentliggjorde Kommissionen for nylig en 

betænkning om høringsstandarder244. Målet med denne er at gøre håndteringen af 

interesseorganisationer mere ensartet og at sikre, at de konsulterede organisationer 

overholder bestemte standarder. Det overordnede princip for høring er for 

Kommissionen, at give ”(…) interested parties a voice, but not a vote”. Samtidig slås 

det fast, at høring aldrig kan være en endeløs eller permanent proces: “(…) there is a 

time to consult and there is a time to proceed to internal decision-making”. 

  

I praksis er der ingen tvivl om, at høring spiller en stor rolle for Kommissionen, da 

høring giver den en række fordele. Ifølge Mazey og Richardson kan man særligt tale 

om tre forhold, som organisationer kan bidrage med til Kommissionen245. For det 

første kan organisationer bidrage med væsentlig information. Dette kan være vigtigt, 

da Kommissionen – trods kritik af bureaukratiets størrelse udefra – på mange 

områder befinder sig en situation, hvor den er ”(…) chronically understaffed for the 

range of functions it undertakes”246. For det andet kan organisationer støtte 

Kommissionen i den videre behandling af Kommissionens forslag i Europa 

Parlamentet og Ministerrådet. For det tredje har organisationerne en legitimerende 

virkning for Kommissionens forslag, da det kan være nemmere at bære ting igennem 

Parlamentet og Rådet, hvis de relevante stakeholders er taget med på råd. Udover 

disse tre ting kan et fjerde forhold tilføjes, nemlig implementering. Det gælder 

naturligvis i særlig grad på arbejdsmarkedsområdet, hvor parterne – ikke mindst i 

dansk sammenhæng – bærer et ansvar for EU reguleringens implementering. På det 

grundlag ønsker Kommissionen ofte at tale med så repræsentative 

interesseorganisationer som muligt, og af samme grund først og fremmest med euro-

organisationerne frem for de nationale organisationer247. Mazey og Richardson 

udtrykker det på den måde, at euro-organisationer reducerer 

transaktionsomkostningerne for Kommissionen. Samtidig bidrager de til at give 

                                                 
244 COM(2002)704). 
245 Mazey & Richardson, 2001:72. 
246 Greenwood, 1997: 34. 
247 Kommissionen understreger dog samtidig (COM(2002)704), at repræsentativitet ikke skal være det eneste 
afgørende kriterium og at det også er vigtigt at den orienterer sig mod en bredere skare af interesser. På den måde 
forsøger Kommissionen at agere som en relativ neutral mægler, mellem forskellige interesser. I praksis er der dog 
alligevel en klar tendens til, at repræsentativitet er et meget væsentligt kriterium. Af den grund anvender 
Kommissionen store summer på at gennemføre repræsentativitetsstudier for forskellige typer af 
interesseorganisationer. Eksempelvis er der gennemført en række sådanne studier på arbejdsmarkedsområdet af 
både de tværfaglige og en række sektorspecifikke sociale parter. For tiden er anden bølge af 
repræsentivitetsstudierne i gang for at studere de resterende sektorer i de eksisterende og samtlige sektorer i de 
nye medlemslande.   
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relationen mellem myndigheder og organisationer et korporativistisk islæt248. På en 

række områder indgår euro-organisationerne derfor i vigtige netværk med deltagelse 

af både EU-institutionerne og de eksterne interesser, der kan have en betydelig 

dagsordensættende magt. Der er dog også væsentlige begrænsninger lagt på euro-

organisationernes indflydelse, da en række af dem har komplekse interne og 

langsomme koordinationsprocesser, og da de ofte har relativt få midler og små 

sekretariater til rådighed249. Derudover kan nationale organisationer og eksperter 

naturligvis være en del af disse netværk, også selvom de er mere eller mindre 

formaliserede. Udviklingen går i øvrigt i retning af, at netværkene bliver mere tætte på 

en række områder, da både Kommissionen, organisationerne og andre deltagere har 

en gensidig interesse heri250. Mazey og Richardson beskriver således, hvordan 

Kommissionen har brugt interessegrupper i forbindelse med policy ændringer, og 

hvordan Kommissionen har skabt alliancer mellem stakeholders indenfor forskellige 

policy sektorer251. Eksempelvis har Kommissionen ydet - og yder fortsat - en 

betragtelig støtte til arbejdsmarkedets parter, for at disse indgår i den sociale dialog 

både på tværfagligt niveau og på sektorniveau252. 

 

Høring af de relevante parter spiller en særlig rolle på arbejdsmarkedsområdet. Her er 

det nedfældet i Traktaten, at Kommissionen er forpligtet til at høre arbejdsmarkedets 

parter på spørgsmål indenfor det sociale og beskæftigelsespolitiske område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
248 Mazey & Richardson, 2001: 76. 
249 Mazey & Richardson, 2001: 76. 
250 Mazey & Richardson, 2001: 72-73. 
251 Mazey & Richardson, 2001: 78-79. 
252 Social dialog skal forstås som: ”The process of continuous interaction between the social partners with the aim 
of reaching agreements on the control of certain economic and social variables, at both macro and micro levels”. 
European Commission, 2000: 8. 
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Figur 4: Høringsmekanismerne i Traktaten 

At forstå høringsmekanismerne - ART 138 / 139
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Kilde: Præsentation af Jackie Morin, DG Beskæftigelse, Kommissionen 
 

 

Alt efter om der er tale om generelle spørgsmål eller sektorspørgsmål inddrages 

henholdsvis de europæiske, tværfaglige eller sektorspecifikke parter i høringer. Det 

sker i to runder, hvor den første handler om formen af den pågældende regulering, og 

den anden handler om indholdet. Derefter kan de sociale parter vælge, om de selv vil 

forhandle på området, eller om Kommissionen skal præsentere et traditionelt 

lovforslag til behandling i Ministerråd og Parlament. 

 

Selvom det i udgangspunktet er euro-organisationerne, der inddrages, er de nationale 

parter involveret, idet de leverer bidrag til de europæiske organisationer. Er der tale 

om tværfaglige spørgsmål, vil der i dansk sammenhæng ske en koordinering af de 

forskellige organisationers bidrag i hovedorganisationerne, før de sendes videre. 

Nøjagtigt som i de nationale høringer bør HK holde sig orienteret om nye tiltag 

(f.eks. gennem Kommissionens årlige arbejdsprogram), så arbejdet med høringsinput 

kan begyndes så hurtigt og blive af så god en teknisk kvalitet som muligt. Derudover 

vil det være en god idé for HK at sende høringsbidrag til andre relevante 

beslutningsparter, særligt når der ikke er overensstemmelse mellem HK og LO’s 

holdning.  

 

Generelt mener respondenterne, at de nationale hovedorganisationer kan øve stor 

indflydelse på deres euro-organisationer. Det er nemlig langt fra givet, at alle 

medlemsorganisationer leverer høringssvar, og hvis de gør, er kvaliteten heller ikke 

altid høj. Endvidere er det en god ide, at høringssvarene ledsages af uformelle 
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kontakter til de relevante sekretariatsmedarbejdere, som har ansvaret for at skrive 

udkastet til høringssvar. Her kan fysisk tilstedeværelse og konkrete tekstforslag være 

en fordel. Derudover er det vigtigt, at LO ikke alene præsenterer nationale 

synspunkter, da disse i mindre grad tages seriøst. I stedet er det en fordel at 

demonstrere en viden om, hvilke forskellige nationale og sektorvise synspunkter, der 

skal bygges bro imellem. Bilaterale kontakter mellem flere danske parter eller flere 

danske og udenlandske parter udenom nationale organisationer og euro-

organisationer er ikke særlig hyppige, men vurderes som en vigtig kanal til at øve 

indflydelse i fremtiden. 

 

Ovenstående betyder, at høring for de enkelte organisationer og for deres 

hovedorganisationer er mest effektiv, hvis der allokeres de fornødne ressourcer til at 

få udarbejdet svar, der ikke kun er på et højt teknisk niveau, men som også er skrevet 

ud fra viden om EU-systemets procedurer og den politiske virkelighed, som de skal 

indgå i. Dette vil sandsynligvis ikke være realistisk, og vil næppe heller være 

hensigtsmæssigt i forbindelse med alle sager, men vil med fordel kunne praktiseres i 

de prioriterede sager. Endeligt bør HK huske på, at høring kan være en vigtig 

indflydelseskanal – ikke kun i forhold til den konkrete sag, der er under debat, men 

fordi den kan have en bredere funktion. Høring kan opfattes som en proces, hvor der 

sker gensidig læring blandt dem der høres og hører. Processen vil i sig selv være med 

til at påvirke aktørernes præferencer over tid253.  

 

8.5.4 Deltagelse i rådgivende udvalg under Kommissionen 

Udover påvirkning gennem høring, har de nationale parter adgang til at påvirke EU-

beslutningerne gennem deltagelse i Kommissionens rådgivende udvalg. I øjeblikket 

findes der seks af disse på DG Beskæftigelses område254. Her er en række nationale 

parter repræsenteret – typisk rekrutteret af Kommissionen gennem de europæiske 

arbejdsmarkedsparters sekretariater. Udvalgene inddrages i EU-beslutningernes tidlige 

faser udenom de føromtalte høringer af de sociale parter i henhold til Traktaten. 

Generelt er der stor forskel på, hvordan Kommissionen bruger udvalgene, og hvor 

meget arbejdsmarkedsparterne har mulighed for at få indflydelse gennem disse. Som 

                                                 
253 Richardson & Mazey, 2001: 91. 
254 1. Advisory committee on equal opportunities between men and women, 2. Advisory committee on safety, 
hygiene and health protection at work, 3. Advisory committee on vocational training, 4. Advisory committee on 
freedom of movement of workers (including the former  5. Advisory committee on social security for migrant 
workers) 6. European social fund advisory committee. 
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udgangspunkt er det formålet med udvalgene, at Kommissionen i denne 

sammenhæng præsenterer nye tiltag og uformelt drøfter disse med de relevante 

interesser. 

 

I praksis retter en række af respondenterne dog kritik mod udvalgene. Både fra EU og 

fra nationalt niveau peger respondenterne på, at udvalgene ikke er egnede til at 

påvirke Kommissionen. Blandt kritikpunkterne er, at ikke alle relevante sager lægges 

frem for udvalgene, og at den rådgivning, der finder sted, ikke er bindende for 

Kommissionen. Samtidig er det ikke sikkert, at Kommissionen henvender sig til 

udvalgene, før den har formuleret sine forslag, hvilket kan gøre selve udvalgsmødet 

overflødigt. Andre gange vælger Kommissionen at fremlægge sine overvejelser 

tidligere, men da kan problemet for organisationerne være, at det er svært at reagere 

på mundtlige præsentationer af tekniske forslag. Flere påpeger således, at 

Kommissionens rådgivende udvalg snarere skal ses som værende et netværksfora, 

hvor danske arbejdsmarkedsparter kan mødes med andre relevante interessenter på 

området. Det præciseres dog samtidig, at der kan være stor forskel på, hvordan 

udvalgene fungerer fra område til område, hvilket gør det svært at generalisere. En 

respondent nævner, at der måske nok er en større mulighed for at få indflydelse i 

disse udvalg, end det nogen gange præsenteres, men at de danske parter ikke altid 

udnytter deres deltagelse optimalt. Generelt er det derfor en idé, at HK forsøger at 

blive medlem af de rådgivende udvalg, hvor der diskuteres centrale emner for 

organisationens interesser, og at anvende et sådant medlemskab til at skabe tætte 

kontakter til både Kommissionen og andre parter. 

 

8.5.5 Deltagelse i forhandlinger gennem den sociale dialog 

Den femte formelle indflydelseskanal er de direkte forhandlinger på europæisk 

niveau. Arbejdsmarkedsområdet adskiller sig fra andre politikområder ved at have sit 

eget beslutningssystem og derved at have formelle indflydelseskanaler udover de 

traditionelle lovgivningsprocedurer, hvorigennem Ministerrådet og Europa 

Parlamentet træffer beslutninger. Muligheden for deltagelse i direkte forhandlinger 

blev traktatfæstet i protokollen til Maastricht traktaten, og efter protokollen er det op 

til arbejdsmarkedets parter selv, om de som resultat af Kommissionens høring vælger 

henholdsvis lovgivnings- eller aftalevejen. Aftalevejen via den sociale dialog har været 
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med til at gøre arbejdsmarkeds- og socialområdet endnu mere korporativistisk, da 

ansvaret for vedtagelse af beslutninger er blevet koncentreret på relativt få parter255.  

 

Til dags dato har der været en række forhandlinger mellem de sociale parter efter 

dette mønster både på tværfagligt niveau og på sektorniveau. Resultaterne varierer lige 

fra såkaldte rammeaftaler, der efterfølgende er blevet ophøjet til juridisk forpligtende 

dokumenter af Ministerrådet, til løsere politiske målsætninger (Fælles erklæringer 

mv.)256. Ikke alle forhandlinger har været succesfulde257. På en række områder har 

arbejdstagerne således været mere interesseret i at forhandle og at lave juridisk 

bindende aftaler end arbejdsgiversiden. Tilsammen har udviklingen af den sociale 

dialog dog bidraget til at styrke forholdet mellem de sociale parter og har betydet, at 

de faglige organisationer i dag er mindre afhængige af Kommissionen end tidligere. 

Samtidig er Kommissionen positiv overfor denne udvikling, da den mener, at ”(…) 

negotiation is the most appropriate means for settling questions related to work 

organization and employment relations at both multisectoral and sectoral level”258. 

Det skyldes ikke mindst, at inddragelse af de sociale parter kan være en fordel med 

hensyn til at skabe legitimitet og effektiv implementering. 

 

Figur 5: Udviklingen i den sociale dialog 
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Kilde: Præsentation af Jackie Morin, DG Beskæftigelse, Kommissionen 

 
 

                                                 
255 Falkner, 1999: 91. 
256 Mere end 230 fælles tekster og 40 tekster på tværfagligt niveau er indgået (European Commission, 2002: 17). 
De eksisterende aftaler og forhandlinger er mere indgående beskrevet i Falkner, 2000; Degryse 2000 og i 
European Commission 2000 og 2002. 
257 Eksempelvis gik den første om samarbejdsudvalg i vasken. 
258 European Commission 2002: 16. 



 

 236  

Kommissionen er dog fortsat ikke uden betydning. Dens villighed til at bruge 

høringer til at sætte dagsordenen er således afgørende for, hvad de sociale parter 

ender med at forhandle om. På den måde er det ofte Kommissionen, der præciserer 

behovet for handling på et givent område. I en række tilfælde er forhandlingsvejen 

primært valgt, fordi parterne derved har villet undgå, at Kommissionen i stedet har 

præsenteret et traditionelt lovgivningsforslag til yderligere behandling i Ministerråd og 

Parlament. På samme måde kan Kommissionens ”trussel” om lovgivning have 

betydning for, om parterne er villige til at indgå juridisk forpligtende aftaler eller 

løsere politiske aftaler. Afgørende herfor vil dog også være Kommissionens chancer 

for at få sit oprindelige forslag gennemført i henholdsvis Ministerrådet og 

Parlamentet259. Endelig spiller Kommissionen en væsentlig rolle i forbindelse med 

overvågning af implementeringen af de eksisterende aftaler indgået mellem parterne. 

For en række mere forpligtende aftalers vedkommende er der tale om, at de 

implementeres nationalt gennem aftale. Her vil det være vigtigt for parterne at sikre 

sig, at implementeringen tilfredsstiller Kommissionen, da den ellers kan vælge at 

introducere ny lovgivning på det europæiske niveau260. På den måde skal de nationale 

organisationer være opmærksomme på, at Kommissionen og Ministerrådet ikke 

nødvendigvis er irrelevante spillere, selvom de ikke har nogen formel kompetence, 

når der forhandles efter proceduren for den sociale dialog. Vejen til at få 

arbejdsgiversiden til at forhandle kan i høj grad være, at få Kommissionen til at tage 

initiativ. Som noget nyt har de europæiske arbejdsmarkedsparter indgået et 

arbejdsprogram for perioden 2003-2005, som Kommission har haft en vis indflydelse 

på. 

 

Når der er forhandlinger i gang, spiller parterne naturligvis en vigtig rolle. Her har 

organisationer selv kompetence til at træffe beslutninger, hvorfor de ikke behøver at 

satse på at influere Europa Parlamentet og Ministerrådet. Som nævnt er det de 

europæiske parter, der forhandler både i den tværfaglige dialog og i sektordialogen, 

men i delegationerne fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiversiden261 sidder der 

                                                 
259 I forbindelse med den indledende forhandling om Samarbejdsudvalg var lovgivning en reel trussel. Da 
arbejdsgiverne valgte at træde ud af forhandlingerne, introducerede Kommissionen et traditionelt lovforslag, som 
endte med at blive vedtaget i Ministerrådet. Omkring forhandlinger om aftale om vikararbejde er situationen den 
modsatte. Nøjagtigt som med Samarbejdsudvalg har det ikke være muligt for parterne at blive enige om en aftale 
om vikararbejde. Igen har Kommissionen valgt at introducere lovgivning, men i dette tilfælde er det ikke lykkedes 
for Kommissionen at få forslaget igennem Ministerrådet, hvor det er blokeret, bl.a. på grund af modstand fra den 
danske regering. 
260 Den nye aftale om telearbejde indgået i 2002 er et godt eksempel på denne problemstilling, da der er indgået en 
løsere aftale, som parterne har valgt at implementere via overenskomster. 
261 28 på hver side i den tværfaglige dialog (Falkner, 2000: 717). 
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repræsentanter fra de nationale organisationer. For den enkelte nationale organisation 

kan det derfor være et aktiv at have en repræsentant i delegationen. De individuelle 

medlemmer af delegationen har dog ikke nogen særlig beføjelse, da aftalerne 

efterfølgende skal godkendes i de enkelte europæiske organisationer efter egne 

procedurer262, men det kan være nyttigt at have folk placeret så tæt på forhandlingerne 

som muligt. Respondenterne fremhæver, at de danske organisationer i 

forhandlingerne kan have den fordel, at de har et nogenlunde parallelt system på 

nationalt plan modsat andre lande, hvor de sociale parter primært har erfaring med 

lovgivning. Derudover er det en klar fordel at have folk så centralt placeret i 

forhandlingsdelegationen som muligt, da der i tillæg til møder i den samlede 

forhandlingsdelegation holdes mindre møder. I praksis skrives en stor del af aftalerne 

i den noget mere begrænsede ”drafting committee” (groupe restreint), hvor der sidder 

en mindre gruppe af forholdsvis indflydelsesrige personer. Endelig har de danske 

organisationer mulighed for at påvirke forhandlingerne gennem deres europæiske 

samarbejdsorganisation, som jo er den reelle forhandler. Det er således ikke tilfældet, 

at enkelte nationale organisationer fremfører egne synspunkter i forhandlingerne, men 

at synspunkterne er koordineret indenfor de europæiske organisationer både på 

arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.  

 

Den enkelte euro-organisations standpunkt fastlægges gennem en intern proces, der 

ligner processen til udarbejdelse af høringssvar – der indsamles svar fra alle nationale 

hovedorganisationer, som igen indhenter svar fra alle medlemsorganisationer. Her er 

det igen vigtigt at være konstruktiv, teknisk skarp og have en god forståelse for selve 

forhandlingssituationen.  

 

Generelt er der en positiv indstilling overfor mulighederne for social dialog både fra 

de europæiske arbejdsmarkedsorganisationer, Kommissionen og politikere. Særligt 

procedurerne møder dog modstand på arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. På 

arbejdsgiversiden har en række medlemsforbund traditionelt været skeptiske overfor 

at starte med at forhandle, bl.a. fordi nogle har ment, at det kunne bidrage til en 

                                                 
262 Falkner, 2000: 717; Greenwood, 1997: 165. Dette har i praksis været et af problemerne i den sociale dialog, da 
det har været forholdsvist svært for de europæiske parter at skaffe den fornødne opbakning til aftaler i nogle 
nationale forbund. Blandt andet af den grund er stemmereglerne i ETUC og UNICÉ blevet tilpasset undervejs. 
Særligt på arbejdsgiversiden har det tidligere krav om enstemmighed gjort en række forhandlinger mindre fleksible 
og medført modstand fra ETUC, som har set det som en hindring for at nå resultater. Derudover er der sket en 
tilpasning af de europæiske arbejdsmarkedsparters organisationer til de nye forhandlingskompetencer. Falkner, 
1999: 89. 
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udvidelse af EU-reguleringen263. Arbejdstagersiden har generelt været mest positiv, 

mens enkelte medlemsforbund har været, og fortsat er, skeptiske overfor 

forhandlingsvejen, dog af den modsatte grund end arbejdsgiverne. På 

arbejdstagersiden er organisationerne nemlig nervøse for, at den sociale dialog kan 

være med til at udvande EU-retten i den forstand, at der kun indgås løsere politiske 

aftaler mellem parterne. Dette problem har været særligt udtalt i forbindelse med den 

nuværende Kommission, som ifølge dele af arbejdstagersiden opleves som svag og 

ikke har mod til at true med lovgivning i tilfælde af arbejdsgivernes manglende 

villighed til at indgå bindende aftaler. Ifølge respondenter har ETUC nu besluttet sig 

for at give aftalemodellen en chance. For begge parter rummer de nye tendenser i 

EU-reguleringen således nogle potentielle konflikter, og det må i praksis vise sig, 

hvordan procedurerne kommer til at virke på sigt.  

 

Endeligt er de direkte forhandlinger blevet kritiseret ud fra et demokratisk 

standpunkt. Mens forhandlinger således på den ene side kan ses som en styrkelse af 

demokratiet ved at give de faktiske stakeholders kompetence til at deltage med 

beslutningsret, sættes Parlamentet samt de nationale regeringer og parlamenter på den 

anden side mere eller mindre ud af spillet264. Bliver der truffet aftaler, vil Parlamentet 

slet ikke blive inddraget udover på eget initiativ, og det danske Europaudvalg eller det 

nationale EU-koordinationssystem skal ikke behandle aftalerne som sådan. Der er en 

lille mulighed for, at Ministerrådet inddrages, hvis parterne indgår rammeaftaler, der 

skal ophøjes til direktiver, men i praksis er der tale om en mere eller mindre formel 

godkendelse, da det ville være politisk følsomt for Ministerrådet at lave ændringer i 

parternes aftale.  

 

8.5.6 Anlæggelse af sag for domstole 

Efter at have set på, hvilke indflydelseskanaler der kan anvendes i forbindelse med 

dagsordenssættelse og faktisk beslutningstagen, beskæftiger den sjette 

indflydelseskanal sig med håndhævelse af de allerede trufne EU-beslutninger. Det er 

vigtigt for de faglige organisationer at sikre sig, at den eksisterende EU-ret håndhæves 

og måske også vigtigere end at presse på for nye bestemmelser. Leibfried og Pierson 

skelner i den forbindelse mellem to typer af processer, der er relevante til at forstå 

udviklingen på EU’s sociale område. For det første er der gennemført såkaldte 

                                                 
263 Falkner nævner bl.a  ”(…) the employer federation UNICE is only willing to negotiate with its labour 
counterpart in the ’shadow of law’ ” (2000: 719). 
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”positive aktivistiske reformer” som resultat af initiativer fra Kommissionen og 

Ministerrådet, fulgt op af Domstolens ofte ekspansionistiske fortolkning. For det 

andet er der gennemført ”negative reformer” ved, at Domstolen har sikret 

markedsbestemmelser, som har bidraget til at begrænse og definere medlemsstaternes 

socialpolitikker265.  

 

Tabel 24: EF Domstolens sager på det sociale område 

Social sikkerhed Sociale 
bestemmelser 

Fri bevægelighed Total Periode 

% af 
sager 

Antal 
sager 

% af 
sager 

Antal 
sager 

% af sager Antal 
sager 

% af sager Antal 
sager 

1961-70 19,7 20 0,7 1 0,7 1 21,1 22 

1971-75 12,5 44 0,3 1 4,3 15 17,1 60 

1976-80 10,3 72 1,1 8 2,0 14 13,4 94 

1981-85 8,4 63 3,7 28 4,1 31 16,2 122 

1986-90 9,1 74 4,2 34 5,0 41 18,3 149 

1991-95 10,0 108 8,8 95 2,2 35 21,0 238 
Kilde: Stone Sweet & Brunell, 1997, gengivet i Leibfried & Pierson 2000, p. 276. 

 
 

Udviklingen af EU’s sociale område er således i mindst lige så høj grad sket ved, at 

EF-domstolen har håndhævet den eksisterende ret gennem integrationistiske 

fortolkninger af Traktater og sekundære retsakter, som ved at der er vedtaget nye 

bestemmelser af Ministerrådet på opfordring af Kommissionen. Den ovenstående 

tabel viser væksten i antal afgjorte sager indenfor det sociale område, der især er steget 

markant op gennem 1980’erne og 1990’erne. Det har fået forskere til at påstå, at der 

er sket en stille akkumulering af EU’s juridiske begrænsninger på socialpolitikken, 

parallelt med åbne politiske kampe om det sociale charter og den sociale protokol266. 

 

Nationale arbejdsmarkedsorganisationer har kunnet drage nytte af afgørelser fra 

Domstolen, der – modsat Ministerrådets krav om kvalificeret flertal eller 

enstemmighed – alene kan basere sine vedtagelser på simpelt flertal uden at 

offentliggøre evt. dissens. Flere danske fagforbund har gennem tiden været 

opmærksomme på denne funktion og har anvendt EU-retten til fremme af deres 

medlemmers interesser. For eksempel har forbundene ført retssager for medlemmer 

                                                                                                                                                     
264 Falkner, 1999: 95. 
265 Leibfried & Pierson,  2000: 268-69. 
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på ligelønsområdet med et positivt resultat. Som led heri har bl.a. HK forsøgt at gøre 

sine medlemmer opmærksomme på eksistensen af EU-direktiver gennem orientering 

i fagblade mv. Derudover har en række sager ført ved de nationale domstole draget 

fordel af, at der er anvendt såkaldte præjudicielle forespørgsler. Det vil sige, at 

nationale domstole i sager, der angår fællesskabsretten, kan – og i visse tilfælde skal267 

– forelægge Domstolen spørgsmål i form af en præjudiciel anmodning, hvis der er 

tvivl om fortolkningen eller gyldigheden af fællesskabsretten. Formålet med 

anmodningerne er, at sikre en effektiv anvendelse af fællesskabsretten og at undgå 

forskellige fortolkninger landene imellem. Selvom de nationale domstole ikke er 

bundet til at følge indstillingerne, har Domstolen i praksis haft en betydelig effekt på 

fortolkningen af de sociale retsakter i medlemsstaterne og har herigennem medvirket 

til, at fortolkningen har været forholdsvis integrationistisk. Selvom flere iagttagere har 

bemærket, at Domstolen med tiden er blevet mere moderat i sine fortolkninger, vil 

anlæggelse af sager til håndhævelse af EF retten i praksis være et virkningsfuldt 

redskab til håndhævelse af EU’s politikker. Det gælder ikke mindst i den nuværende 

situation, hvor Kommissionen har meldt ud, at der på en række sociale- og 

beskæftigelsespolitiske områder ikke bør introduceres ny lovgivning, og at fokus i 

stedet bør rettes mod at sikre en effektiv implementering. 

 

8.5.7 Deltagelse i diverse udvalg og organer under europæiske arbejdsmarkeds-
organisationer 

Den syvende indflydelseskanal for nationale arbejdsmarkedsorganisationer er 

muligheden for at deltage i de forskellige arbejdsgrupper og styrende forsamlinger, 

der findes under euro-organisationerne268. For ETUC’s vedkommende er de vigtigste 

organer i denne sammenhæng - arbejdsgrupperne, styringskomitéen og 

eksekutivkomiteen269.  I sådanne organer vil stort set alle væsentlige beslutninger fra 

EU blive debatteret. Igen vil der være ganske gode muligheder for at øve påvirkning, 

hvis der ofres de fornødne ressourcer. Derudover vil de nationale organisationer have 

god mulighed for at påvirke de interne organer, hvis organisationerne har folk 

placeret så strategisk i sin europæiske samarbejdsorganisation som muligt både på 

                                                                                                                                                     
266 Leibfried & Pierson, 2000: 268-71. 
267 Det generelle er, at Domstolen skal rette en sådan anmodning, hvis der ingen ankemulighed er. 
268 Arbejdsgiverne var de første til at organisere sig på europæisk niveau, mens ETUC først blev dannet senere, da 
arbejdstagerne følte sig truede af de organiserede erhvervsgrupper (Mazey & Richardson, 2001: 74). ETUC har 
gennem tiden været præget af en række forskellige indre modsætninger, men reformer har bidraget til at styrke 
organisationen samtidig med, at sekretariatet i Bruxelles er blevet udbygget (Greenwood, 1997: 168-69). 
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politiske og administrative poster. Respondenterne understreger dog, at det typisk 

ikke er i disse fora, at grundstenen til de nye forslag og bidrag i EU-

beslutningsprocesserne støbes, men at meget af det indledende arbejde foregår i 

sekretariatet for de europæiske organisationer, før f.eks. arbejdsgrupperne for alvor 

kommer ind i billedet. Derfor er det vigtigt at have gode relationer til sekretariaterne 

for de europæiske organisationer, der laver en stor del af forarbejdet.  

 

8.5.8 Deltagelse i Udvalget for den Sociale dialog og diverse sektorudvalg 

I rækken af udvalg, hvor de sociale parter indgår, er naturligvis også selve ”the social 

dialogue committee”, der, modsat hvad man måske kunne forvente, ikke er det 

forum, hvor de tværfaglige forhandlinger mellem de sociale parter foregår. Derimod 

er udvalget det vigtigste forum for social dialog mellem de tværfaglige organisationer, 

hvor der diskuteres en række beskæftigelses- og socialpolitiske spørgsmål. Udvalget 

mødes ca. 3-4 gange årligt og inkluderer repræsentanter fra euro-organisationernes 

sekretariater og fra deres nationale medlemsorganisationer270.  

 

Endvidere deltager de nationale parter fra tid til anden i såkaldte social dialog 

topmøder med op til 100 deltagere, hvor parterne mødes for at diskutere særlige 

emner indenfor udviklingen af den sociale dialog med Kommissionen som ordstyrer. 

I tillæg til selve topmøderne holdes der også mindre møder, hvor de tværfaglige parter 

er til stede sammen med Kommissionen, der også er ordstyrer i denne sammenhæng. 

Både ”the social dialogue committee” og topmøderne udgør en formel 

indflydelseskanal, som de nationale sociale parter kan anvende til at øve indflydelse på 

diskussionerne indenfor ”industrial relations”, hvad enten de er direkte til stede eller 

indirekte repræsenteret gennem deres euro-organisationer. Diskussionerne i disse fora 

vil ofte handle om bredere emner, herunder udviklingen af samspillet mellem 

parterne, i kontrast til de mere specialiserede, direkte forhandlinger mellem parterne i 

den allerede omtalte procedure om den sociale dialog. Emnerne kan dog være af 

meget varierende karakter, og særligt i det store forum kan der være langt fra den 

enkelte nationale faglige organisation til de overordnede resultater. Igen spiller euro-

organisationerne typisk en nøglerolle, og det er derfor vigtigt også her at gøre sin 

indflydelse gældende. 

                                                                                                                                                     
269 Derudover kommer naturligvis Kongressen, men den mødes kun hvert fjerde år, mens eksekutivkomiteen 
mødes fire gange årligt og styringskomiteen endnu oftere. 
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8.5.9 Høringer af EMCO 

Sidste formelle indflydelseskanal er de høringer, der foretages inden for rammerne af 

EMCO, dvs. ”the employment committte”. EMCO er et traktatfæstet udvalg styret af 

Kommissionen, der primært bruger udvalget i det forberedende arbejde i forbindelse 

med den europæiske beskæftigelsesstrategi. Modsat de øvrige rådgivende udvalg 

under Kommissionen sidder der i EMCO ikke arbejdsmarkedsparter, men alene 

repræsentanter fra medlemslandenes administrationer. Til gengæld har udvalget en 

traktatfæstet pligt til at konsultere arbejdsmarkedets parter, som de ofte mødes med 

for at diskutere spørgsmål af gensidig interesse i forbindelse med 

beskæftigelsesstrategien. 

 

Arbejdsmarkedets parter kan på den måde bruge udvalget til at øve indflydelse på 

retningslinierne for beskæftigelse, den fælles årlige beskæftigelsesrapport og 

henstillingerne til implementeringen af de nationale beskæftigelsespolitikker. 

Holdningen blandt respondenterne er, at EMCO er et vigtigt udvalg, da det bruges til 

at lave aftaler forud for rådsmøderne, og da udvalget er et forum, hvor 

Kommissionen præsenterer mange analyser og informationer på et relativt tidligt 

tidspunkt. Det mødes 7-8 gange om året og har deltagelse af nationale embedsfolk på 

relativt højt plan. På den måde udgør EMCO et supplerende forum til de øvrige 

udvalg, hvor arbejdsmarkedets parter indgår direkte og til de høringer af traditionelle 

lovgivningsforslag, hvor de også deltager. Kommissionen er ordstyrer for EMCO, 

hvilket den i stor udstrækning bruger til at forstærke sin dagsordenssættende funktion, 

og hvilket igen betyder, at den også i denne sammenhæng er en af de centrale aktører 

at forholde sig til. 

  

Det er ganske vist diskutabelt, hvor væsentlig den europæiske beskæftigelsesstrategi i 

praksis er, da dens resultater udelukkende har form af politiske hensigtserklæringer 

vedtaget gennem den såkaldte åbne koordinationsmetode. Som det vil blive påpeget 

nedenfor, er det omstridt, hvordan det, der nu med Konventet eventuelt bliver til en 

regulær procedure, skal forstås, da de deltagende parter har temmelig forskellige syn 

på, hvad åben koordination på sigt skal anvendes til. Sammenlignet med proceduren 

for den sociale dialog, er der tale om en endnu nyere procedure, der derfor skal 

                                                                                                                                                     
270 Under udvalget findes tre arbejdsgrupper for 1) Makroøkonomiske spørgsmål, 2) Arbejdsmarkedsspørgsmål og 
3) Spørgsmål indenfor træning og uddannelse.  
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institutionaliseres yderligere. Der er den afgørende forskel på procedurerne, at social 

dialog kan bruges til at beslutte bindende lovgivning og til politiske henstillinger, 

mens åben koordination kun kan bruges til det sidstnævnte. Alligevel er det for 

begges vedkommende forholdsvis uafklaret, hvilken indflydelse de vil få på 

reguleringen af EU’s arbejdsmarkeds- og socialområde i fremtiden. 

Arbejdsmarkedsorganisationer har derfor mulighed for at præge udviklingen ved at 

forholde sig til, hvordan instrumenterne i praksis bliver anvendt, udover at bidrage 

med konkrete holdninger til politikindhold  

 

8.5.10 Formelle kanaler og parternes indflydelsesmuligheder 

Ovenstående analyse har præciseret, hvor mange institutionaliserede adgange 

nationale arbejdsmarkedsparter har til at påvirke EU-beslutningerne, og hvordan de 

effektivt kan bidrage til håndhævelsen af EF retten. I en række tilfælde står parterne 

derved i en unik situation sammenlignet med andre interesseorganisationer, der har 

langt færre formelle kompetencer i forhold til EU. Selvom der i udgangspunktet er et 

væld af mulige indflydelseskanaler for parterne, viser analysen dog også, at der i 

kanalerne foregår en betydelig konkurrence mellem de forskellige interesser, og at 

kravene til effektiv deltagelse er store. Hvad enten de faglige organisationer forsøger 

at influere processerne gennem høring, deltagelse i forskellige typer af udvalg eller 

direkte forhandlinger, gælder det, at de i konkrete sager skal være i stand til at levere 

input af teknisk kvalitet, der samtidig tager højde for EU-systemets procedurer og den 

politiske virkelighed, der arbejdes indenfor. Alt dette peger i retning af, at de faglige 

organisationer vil kunne drage fordel af at prioritere i EU-sagerne og at sikre en så 

god koordination mellem EU-afdelinger og tekniske eksperter som muligt. Samtidig 

viste analysen, at eksistensen af mange formelle indflydelseskanaler betyder, at der 

skal anvendes mere end en kanal for i den sidste ende at være effektiv, da hver enkelt 

af kanalerne har særlige begrænsninger. 

 

8.6 Uformelle indflydelseskanaler 
Efter at have analyseret de formelle indflydelseskanaler, lægges der i det følgende 

vægt på de nationale organisationers mulighed for at få indflydelse på EU’s 

beslutninger gennem uformelle kanaler, dvs. hvor parterne ikke har en 

institutionaliseret adgang til at være med, men er afhængige af at påvirke de 

beslutningstagende aktører uden om formel deltagelse. Analysen af de uformelle 
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kanaler svarer derved mere til den klassiske opfattelse af lobbyisme. I stedet for alene 

at strukturere denne del af analysen efter de forskellige typer af aktører, er det valgt at 

sondre mellem uformel påvirkning på forskellige tidspunkter af EU-

beslutningsprocesserne, da der kan være forskel på, hvilke uformelle kanaler det er 

væsentligt at benytte i forskellige faser. Derudover er det en vigtig pointe, at der i 

praksis vil være forskel på, hvilke aktører det gælder om at påvirke i de forskellige 

faser alt efter, hvilken type udvalg, beslutningsprocedurer eller høringer, der 

anvendes.  

 

Udgangspunktet er, at de involverede aktører har forskellige handlerum til rådighed 

alt efter, hvilket tidspunkt i processerne, der er tale om, og alt efter hvilke typer af 

procedurer, der ligger til grund. Dette spillerum er vigtigt for parterne at kende til, da 

forskelle heri betyder, at det varierer kraftigt, hvilke aktører det er relevant at påvirke 

hvornår og i hvilke tilfælde. Handlerum skal forstås som den mulighed for handling, 

den enkelte aktør har, og afgrænsningen af rummet tager primært udgangspunkt i 

aktørens formelle kompetencer, men inddrager også uformelle forhold. Ud for hver 

type beslutningsproces har relevante aktører fået et til tre plusser, alt efter, hvor stort 

spillerum, de har. Billedet er naturligvis groft, fordi det er svært at klassificere 

aktørernes handlerum entydigt. Alligevel udgør tabellen et illustrativt referencepunkt 

for den følgende analyse, hvorfor der vil blive henvist til den undervejs. 
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Tabel 25: Forskellige aktørers handlerum på varierende tidspunkter i processerne 
*Inkl. den danske koordination på embedsmands- og regeringsniveau, dvs. specialudvalg, EU-udvalg og Regeringens udenrigsudvalg  
**Inkl. relevante fagudvalg og Europaudvalget 

 
Tidspunkt 
(procedure) / 
Aktør 

Nationale 
sociale parter 

Europæiske 
sociale parter 

Kommissionen National regering og 
administration* 

Formands-
skabet 

Nationale 
politikere** 

Danske 
medlemmer af 
EP 

Andre 
strategiske 
medlemmer af 
EP og EP’s 
sekretariat 

EF 
Domstolen 

Nationale 
domstole 

Dagsordenssættelse 

Uformel 
dagsordens-   
fastsættelse 

 ++ +++ + +  + + 
  

Rådgivende udvalg + ++ +++ + +      

Faktiske beslutningsprocesser 

Konsultation + + ++ ++ +++ + + +   

Medbestemmelse + + + ++ +++ + ++ +++   

Social dialog ++ +++ +        

Åbne 
koordinations-
metode 

+ + +++ ++ +++  + + 
  

Implementering på EU-niveau 

Rådgivende komite   +++ +       

Forvaltnings-
komite 

  ++ ++       

Forskriftskomité   + +++       

Håndhævelse med 
inddragelse af EU-
niveau 

 
   

      
+++ +++ 
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8.6.1 Uformel påvirkning af dagsordenen 

Der indledes med at diskutere, hvordan nationale arbejdsmarkedsparter kan få 

indflydelse på den dagsorden, der inkluderer, at der skabes ideer til nye politiktiltag, 

og at de eksisterende ideer viderebearbejdes til udvikling af konkrete høringsskrivelser 

eller beslutningsforslag271. I praksis vil det være en god ide at benytte uformelle 

kontakter til centrale aktører parallelt med, at de formelle indflydelseskanaler benyttes, 

f.eks. høring gennem den danske regering og Kommissionen samt deltagelse i 

Kommissionens rådgivende udvalg og i danske specialudvalg. 

 

?  Kommissionen: Da Kommissionen har den eksklusive initiativret, og idet det er 

Kommissionen, der gennemfører de skriftlige partshøringer, spiller den også en 

central rolle i denne fase. Det fremgår af interviews, at en effektiv påvirkning af 

beslutningsgangene skal ske tidligt i beslutningsprocesserne. Som anført i en ny 

rapport fra Parlamentet er det velkendt, at “(…) the earlier a lobbyist intervenes in the 

legislative process the more effective he is”272. Samme konklusion er understreget i et 

dansk komparativt studie af en række EU-beslutninger, som anfører, at “(…) de 

organisationer, der har været tidligt ude, har haft den største mulighed for at påvirke 

udfaldet. Tidligt vil i denne forbindelse sige helst før Kommissionens første 

formulering af direktivforslaget”. En af grundene til, at det er vigtigt at være med så 

tidligt som muligt i EU’s politiske processer er, at respondenter generelt mener, at det 

er sværere at påvirke det politiske slutresultat i EU-sager end i nationale sager273. 

 

En anden årsag til, at tidlig intervention er hensigtsmæssig, er, at det gør det lettere at 

forholde sig konstruktivt og proaktivt til forslag i stedet for at reagere imod allerede 

formulerede forslag ved hjælp af negative strategier. Således mener flere respondenter, 

at mange danske organisationer er for reaktive og for negative overfor allerede 

eksisterende forslag, hvilket gør det langt sværere for dem at få deres holdninger 

igennem. Endeligt er det vigtigt at intervenere tidligt i processerne i forhold til 

Kommissionen, fordi organisationen herved sikrer sig, at sagerne fortsat er på relativt 

lavt niveau i organisationen. Generelt er det nemlig sådan, at ”(…) the higher a 

proposal goes within the Commissionen, the more reduced is the capacity for interest 

                                                 
271 Kan både være sekundære juridiske retsakter (f.eks. forslag til direktiver) samt politiske henstillinger (f.eks. til 
retningslinjer for beskæftigelse). 
272 EP, 2003: 18. 
273 Christensen et al., 1994: 33. 
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representation, and the mechanisms of seeking change”274. I de indledende faser, er 

der stor sandsynlighed for, at forslaget ligger på et relativt lavt – og især –  

administrativt niveau. På trods af dette vidner en række interviews om, at danske 

organisationer tit retter deres påvirkning mod det politiske niveau indenfor 

Kommissionen, hvilket ikke nødvendigvis er en fordel, da forslaget på det tidspunkt 

allerede vil være kommet ganske langt i systemet, og da højtstående embedsfolk vil 

være bundet af et snævert politisk mandat, og dermed kun i ringe grad har mulighed 

for at være lydhøre. Ideen om, at der er et væld af direkte kontakter mellem 

kommissærer og lobbyister er således næppe korrekt275. Dette gælder dog primært i 

forbindelse med påvirkning af udarbejdelsen af forslag, mens det i forhold til at 

præsentere helt nye ideer fortsat kan være en fordel at forsøge at inddrage om end 

ikke folk på højeste niveau, så i hvert fald folk på et vist niveau indenfor 

Kommissionen. I det hele taget skal man sætte sig godt ind i Kommissionens 

organisationsopbygning, så de rette ansatte adresseres i den rette situation276. 

 

For at have mulighed for at påvirke forslagene i de dagsordenssættende faser, 

anbefaler respondenter at man holder sig godt orienteret om, hvad der er i 

støbeskeen. Det kan ske dels gennem de formelle fora, som de nationale parter indgår 

i, dels ved at studere Kommissionens årlige arbejdsprogram og have gode kontakter 

til dens medarbejdere. Der er delte meninger om, hvorvidt den enkelte nationale 

organisation bør gøre dette selv, eller hvorvidt den kan satse på overvågning gennem 

hovedorganisationen eller dens europæiske samarbejdsorganisation. I praksis vil det 

afhænge af, hvor god en indsats der ydes på dette felt af de nationale 

hovedorganisationer og euro-organisationerne. Generelt ser det ud til at være 

holdningen, at de enkelte organisationer på deres prioriterede interesseområder så 

vidt muligt bør foretage en selvstændig monitorering. Monitoreringen skal dog ikke 

stå alene, men udgøre et supplement til de informationer, der kan skaffes gennem de 

andre organisationer. I praksis er der nemlig stærke bånd mellem henholdsvis 

Kommissionen og de europæiske arbejdsmarkedsparter samt mellem de europæiske 

parter og de nationale hovedorganisationer, hvilket gør, at de to får adgang til en 

række informationer, som man som en national organisation har svært ved at få 

adgang til. Eksempelvis er der faste uformelle seancer mellem DG Beskæftigelse og 

                                                 
274 Greenwood, 1997: 35. 
275 EP, 2003: 401. 
276 Burson-Marsteller A/S, 2003: 13. 
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de europæiske parter, hvor en række forhold diskuteres, og hvor parterne blive 

orienteret om, hvad der er i støbeskeen. 

 

I relation til at påvirke gælder nogle af de samme råd som anført i analysen af de 

formelle indflydelseskanaler. Det er således vigtigt at arbejde konstruktivt, levere 

tekniske input med kvalitet og have en god forståelse for den politiske virkelighed. 

Kommissionen vil således være mindre interesseret i at indgå i en dialog med 

organisationer, der leverer typiske partsindlæg, men foretrækker teknisk bistand, der i 

rimelig grad er indtænkt i de politiske dagsordener og i de proceduremæssige 

betingelser, som den er underlagt. Selv indenfor Kommissionen skal nationale 

arbejdsmarkedsorganisationer være opmærksom på, at der kan være betragtelige 

koordinationsspil, hvilket gør, at DG Beskæftigelse ikke alene kan presse sine egne 

mærkesager igennem. Især er det blandt respondenterne blevet nævnt, at 

Kommissionen nu på et overordnet plan har fokus rettet mod vækst og øget 

konkurrenceevne. Det kan medføre, at Kommissionen er mindre lydhør overfor øget 

sikring af sociale rettigheder, der vil betyde flere krav til erhvervslivet. At tekniske 

bidrag af høj kvalitet er en forudsætning for at få adgang peger igen i retning af, at det 

kan være en fordel for HK at satse på forholdsvis få strategiske områder frem for at 

forsøge at påvirke bredt. At flere dele af Kommissionen er inddraget betyder også, at 

det i en række sager kan være en fordel at adressere sine informationer til mere end et 

DG277. 

 

Kontakterne til Kommissionen kan ske på flere måder. Ifølge en ny undersøgelse 

blandt Kommissionsansatte foretrækkes skriftligt materiale og møder frem for 

telefonhenvendelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
277 Greenwood, 1997: 42. 
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Figur 6: Den bedste måde at videreformidle information på ifølge 
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Kilde: Burson-Marsteller A/S, 2003. 

 

Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at der i dagsordenssættelse ligger 

mere end at komme med nogle konkrete idéer til politik. Dagsordenssættelse kan med 

fordel indebære overvejelser over den form, den pågældende beslutning bør tage, og 

den måde beslutningen kan gennemføres på. Skal der f.eks. vedtages et direktiv, nogle 

politiske henstillinger el. lign., og skal det ske via traditionel lovgivning, gennem 

forhandling eller gennem åben koordination? Alle disse forhold er ligeså afgørende 

for resultatet som selve det foreslåede indhold, da både form og beslutningsmåde har 

indflydelse på, hvad der kommer ud af processerne i den sidste ende. I det ekstreme 

kan det være direkte farligt at få sat noget på dagsordenen, hvis det ender med at blive 

udformet som politiske henstillinger, og det derved bliver forhindret, at der på et 

senere tidspunkt er politisk villighed til at vedtage bindende lovgivning på området.  

 

Som tidligere vist vil det i de fleste tilfælde ikke være de nationale arbejdsmarkeds-

organisationer, der kontakter Kommissionen. Som regel vil det ske gennem euro-

organisationerne, og i mere sjældne tilfælde gennem den nationale hovedorganisation. 

Det skyldes, at Kommissionen som nævnt har en præference for de europæiske 

parter. I praksis vil der naturligvis være grænser for, hvor meget den enkelte 

organisation kan satse på at påvirke via de overordnede organisationer. Derfor vil det 

være en fordel for den nationale part at etablere et netværk til kommissionsansatte, 

især fordi sådanne netværk ikke blot handler om at påvirke i snæver forstand, men 
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også om at få adgang til de rette informationer på det rette tidspunkt. Derudover kan 

nationale parter have en fordel af ikke blot at tænke i påvirkning gennem sine 

overordnede organisationer, men at arbejde på at indgå strategiske alliancer med 

andre organisationer både i ind- og udland – enten for at gå direkte til Kommissionen 

eller for at stå stærkere i forhold til at påvirke den nationale hovedorganisation eller 

den europæiske samarbejdsorganisation. 

 

 ? Ministerrådet og Parlamentet: Udover at påvirke dagsordenssættelse gennem 

Kommissionen, kan den enkelte organisation også have fordel af at øve påvirkning 

gennem Ministerrådet og Parlamentet. Begge institutioner har således den fordel, at 

de har en institutionaliseret adgang til at anmode Kommissionen om at fremsætte nye 

forslag. I relation til Ministerrådet er det naturligvis ikke sikkert, at et enkelt 

medlemsland i Rådet kan samle den fornødne opbakning til at vedtage en sådan 

anmodning, men lykkes det, vil anmodninger typisk have en uformel indflydelse på 

Kommissionens villighed til at tage sager op. Formandskabet er i den sammenhæng 

centralt, da det har indflydelse på, hvad der sættes på dagsordenen indenfor 

Ministerrådet. I de fleste situationer vil nationale organisationer dog sandsynligvis 

forsøge at få indflydelse på formandskabet, enten gennem sin egen nationale regering 

eller gennem en europæisk samarbejdsorganisation. 

 

Selv på områder, hvor der ikke sendes en formel anmodning fra Ministerrådet til 

Kommissionen om at forelægge et forslag, kan det være vigtigt at gøre Rådet positivt 

stemt overfor et givent initiativ, da Kommissionens fremsættelse af forslag ofte vil 

afhænge af, hvor stor villighed der er i Rådet til at gennemføre en endelig vedtagelse. 

Det finder Kommissionen bl.a. ud af ved at rådføre sig med de rådgivende udvalg. I 

en dansk kontekst er det derfor vigtigt at være i uformel kontakt med de danske 

embedsmænd, der deltager i disse udvalg, og i sidste ende sandsynligvis også vil være 

dem, der fra dansk side skal behandle forslagene i Ministerrådet. 

 

Udover at søge at påvirke dagsordenen gennem Ministerrådet kan organisationerne 

søge at påvirke den gennem Europa Parlamentet, der ved Maastricht traktaten fik en 

traktatfæstet mulighed for at anmode Kommissionen om at fremsætte nye forslag. 

Denne mulighed kædes typisk sammen med Parlamentets behandling af nye emner 

gennem de såkaldte ”Own initiative reports”, der flere gange har ført til handling på 

EU-niveau. Om en sådan påvirkning er succesfuld afhænger naturligvis af, om der 
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kan findes den fornødne opbakning indenfor Parlamentet, hvor særligt partiledere og 

udvalgsformænd har en vigtig rolle. Alligevel kan de nationale organisationer have 

lettere ved at påvirke Parlamentet, ved at gå igennem de danske medlemmer af 

Parlamentet eller ved at gå via euro-organisationerne.  

 

8.6.2 Uformel påvirkning af konkrete beslutningsforløb  

Udover at påvirke dagsordenssættelse er det vigtigt at påvirke konkrete 

beslutningsforløb, og at gøre det uformelt, når beslutningsprocesserne først er sat i 

gang. Her vil der være forskel på, hvem det giver mening at henvende sig til, alt efter 

hvilken beslutningsprocedure forslagene behandles efter, og hvor langt forslagene er 

nået i processen.  

 

Figur 7: Forskellige reguleringsmåder på det sociale område 

Socialpolitisk dagsorden
Det Europæiske Råd,  Nice 2000

Lovgivning
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Kilde: Præsentation af Jackie Morin, DG Beskæftigelse, Kommissionen 
ESF: Den europæiske socialfond 
 

Som anført anvendes tre reguleringsmåder på arbejdsmarkedsområdet, hvoraf nogle 

kan bruges til at producere juridisk bindende lovgivning og politiske retningslinjer 

(konsultationsproceduren og proceduren for den sociale dialog), mens andre kun 

anvendes til det ene eller det andet (medbestemmelsesproceduren og den åbne 

koordinationsmetode).  
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Tabel 26: Reguleringstype og -måde 

Hard law: Direktiv eller forordning Soft law: Politiske retningslinjer mv. 

Lovgivning:  

Konsultationsproceduren                                             

Lovgivning:  

Medbestemmelsesproceduren                        

 Social dialog 

Konsultationsprocedure 

Social dialog 

Åbne koordinationsmetode 

 

I flere af interviewene er det understreget, at det er vigtigt at være opmærksom på, 

hvordan de forskellige reguleringsmåder hænger sammen. Som det allerede blev 

præciseret i diskussionen under social dialog, vil der ofte eksistere alternative måder at 

regulere på, og der foregår et strategisk spil i løbet af processerne, der har meget lidt 

at gøre med indhold, men i stedet beskæftiger sig med spilleregler for, hvordan 

forslagene bliver til, og hvad det er for en type resultat, man skal komme frem til. Når 

dette er sagt, så er det naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at de tre 

reguleringsmåder ikke alle er perfekte substitutter. Mens anvendelse af åben 

koordination, social dialog og konsultation kan anvendes uden særlig EU-kompetence 

på området, er medbestemmelsesproceduren begrænset til de områder, hvor der er en 

EU-kompetence til at vedtage ”hard law”, typisk et direktiv. Derudover er der 

naturligvis den klare begrænsning, at selvom konsultation og social dialog kan 

anvendes til stort set alt, er der klare grænser for, hvilke type resultat (hard versus soft 

law), der kan komme ud af det, alt efter om der er en EU-retlig kompetence på 

området eller ej.  

 

I det følgende gennemgås de vigtigste, uformelle indflydelseskanaler, som 

arbejdsmarkedsparterne har til rådighed i forbindelse med anvendelsen af henholdsvis 

konsultation, medbestemmelse og åben koordination. Interviewene demonstrerer 

tydeligt, at det er vigtigt at vide, hvem der er kompetente hvornår. Social dialog er 

allerede gennemgået, da den adskiller sig ved, at parterne har en formel 

indflydelseskanal, idet de selv er med i forhandlingerne.  

 

?  Lovgivning: Lovgivning er den traditionelle metode til at gennemføre den 

sekundære EU-ret, mens social dialog og åben koordination er nye reguleringsmåder, 

etableret i 1990’erne. Konsultationsproceduren er den oprindelige fællesskabsmetode, 

hvor EU-retsakter vedtages af Ministerrådet på baggrund af et Kommissionsforslag, 
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som Parlamentet278 er blevet konsulteret om gennem konsultationsproceduren. I 

udgangspunktet er konsultationsproceduren en lovgivningsmæssig procedure på linje 

med medbestemmelsesproceduren. Reelt eksisterer der dog både en obligatorisk og 

en frivillig høringsprocedure. Den frivillige procedure blev indført i 1960, da 

Ministerrådet ytrede intention om også at konsultere Parlamentet om 

lovgivningsmæssige tekster på områder, hvor Parlamentet ikke har en traktatfæstet 

konsultationsret. Proceduren blev betegnet ”den frivillige høringsprocedure”, da 

Rådet ikke forpligtigede sig til at konsultere Parlamentet, men forpligtigede sig til at 

overveje, hvorvidt den vil konsultere parlamentet fra sag til sag. I 1964 udvidede 

Ministerrådet muligheden for sådanne frivillige konsultationer til også at omfatte 

retsakter, der ikke eksplicit skal løse vigtige problemer. I 1968 accepterede Rådet 

endvidere at udvide muligheden for at bruge frivillig konsultation til ikke-

lovgivningsmæssige dokumenter, f.eks. rådsresolutioner eller meddelelser fra 

Kommissionen279. Det er bl.a. derfor, at konsultation kan anvendes til ”hard og soft 

law”280. 

 

?  Rådet: Som vist er Ministerrådet den centrale aktør i forbindelse med lovgivning, 

da det er Rådet, der i sidste instans skal vedtage lovgivning enten med enstemmighed 

eller kvalificeret flertal både under konsultation og medbestemmelse. Rådet har ofte 

haft en forholdsvis konservativ funktion i EU-reguleringen forstået på den måde, at 

det har været svært, at få Rådet til, i modsætning til Parlamentet, at gå med til nye 

vidtgående initiativer på en række områder. Arbejdstagersiden beskrives i 

interviewene som mindre god til at få indflydelse på Ministerrådets arbejde, bl.a. fordi 

Rådet har været mere tilbageholdende overfor arbejdstagersidens ønske om udvidelse 

af EU-reguleringer end overfor arbejdsgiversidens ønske om at forholde sig mere 

afventende. Derudover påstås det, at arbejdstagersiden muligvis har været mindre 

indflydelsesrig, fordi ETUC har haft sværere ved at holde sine nationale medlemmer i 

snor og bruge dem målrettet til at påvirke deres nationale regeringer end f.eks. 

UNICÉ. Denne organisation beskrives som bedre til at arbejdsdele mellem den selv 

                                                 
278 Parlamentet blev før 1979 betegnet Forsamlingen. 
279 Corbett et al., 2000: 176-85; EUO, 2002a: 67-72. 
280 Det kan være en smule forvirrende, at der til tider sker en sammenblanding af de forskellige EU 
reguleringsmåder. Eksempelvis foretages der obligatorisk konsultation af Parlamentet i forbindelse med 
beskæftigelsesstrategien (jævnfør artikel 128 stk. 2), men samtidig er hele beskæftigelsesstrategien et eksempel på 
regulering via den åbne koordinationsmetode.  Konkret er dette et eksempel på, hvordan selv formel konsultation 
kan anvendes til soft law (politiske retningslinjer) fremfor hard law (direktiver). 
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og medlemmerne, således at arbejdsgiverinteresserne på en og samme tid er 

mobiliseret på EU og på nationalt niveau.  

 

Skal organisationen have indflydelse på Ministerrådet, skal den således operere både 

nationalt og på EU-niveau281. I forhold til påvirkningen på europæisk niveau, er det 

vigtigt at være opmærksom på, hvilke lande der spiller hvilken rolle i Ministerrådet. 

Mens formandskabet og det kommende formandskab i aktuelle sager ofte er helt 

centrale, er det såkaldte ”døde hjørne” ved rådsbordet, hvor der cirkuleres pladser 

hvert halve år (dvs. de tidlige EU-formandskaber) mindre vigtigt. Dette er dog blot en 

tommelfingerregel, da formandskabets betydning varierer alt efter, hvordan det 

pågældende land håndterer opgaverne. Uafhængigt af, hvem der har formandskabet, 

kan nogle lande være vigtigere end andre. Igen kan det variere fra spørgsmål til 

spørgsmål, men ud fra en generel betragtning er det sjældent en dårlig idé at forsøge 

at få store, velrespekterede landes opbakning til bestemte synspunkter. 

 

Rådssekretariatet i Bruxelles spiller derimod ikke den store rolle i 

interesseorganisationernes arbejde, da påvirkning af Rådet for størstedelens 

vedkommende foregår via de nationale regeringer. En af grundene er ifølge 

respondenterne, at formandskaberne er blevet mere interventionistiske og overlader 

mindre forhandling til Rådssekretariatet, selvom der dog igen kan være forskelle, 

særligt imellem store og små formandslande. En anden grund til det manglende fokus 

på rådssekretariatet er, at sekretariatet ser det som en vigtig opgave at agere neutralt, 

hvilket først og fremmest vil sige, at det ikke må ligge under for nationale hensyn. 

Nationale organisationer vurderes derfor ikke at have nogen chance for direkte 

påvirkning via sekretariatet. Heller ikke europæiske organisationer skønnes at stå 

særlig godt i forhold til sekretariatet, som ikke ser det som sin opgave at have den 

direkte kontakt til organisationerne på områder, hvor de ikke har en formaliseret 

adgang til at deltage. Derfor vurderes det også, at der kun er få uformelle kontakter 

mellem sekretariatet og organisationerne, og at direkte møder mellem dem er sjældne 

og ikke særlig nyttige. Sekretariatet skal snarere ses som en mere teknisk enhed, der 

udarbejder beslutningsforslag til rådsarbejdsgrupper, men som i processerne primært 

fokuserer på at sikre, at Rådet producerer teknisk acceptable forslag og handler i 

overensstemmelse med EU-retten. 

                                                 
281 Greenwood, 1997: 55. 
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I forhold til påvirkning af Rådet er det naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at 

langt størstedelen af arbejdet ikke foregår i selve Ministerrådet, men i dets 

arbejdsgrupper og i mindre grad i COREPER. Vil man påvirke uformelt i denne fase, 

er de nationale embedsmænd, der sidder i disse rådsarbejdsgrupper helt centrale282. De 

kan være fra repræsentationerne i Bruxelles, men vil også i en lang række tilfælde være 

placeret i ministerierne i hovedstæderne. Generelt mener respondenterne, at det er 

vigtigt at have gode kontakter til den danske repræsentation. Repræsentationens 

medarbejdere sidder således inde med en stor mængde information om Ministerrådets 

arbejde, der kan være meget svær for arbejdsmarkedsparterne at få andetsteds fra, og 

samtidig har de kontakter både til de andre dele af Rådet og til Kommissionen. Det 

fremhæves dog samtidig, at den danske repræsentation i ordets bogstaveligste 

forstand er en repræsentation, hvilket gør, at den handler under instruks hjemmefra. 

Igen er der forskelle fra område til område, men generelt er anbefalingen, at HK 

prioriterer den nationale administration i København. 

  

Også danske politikere er interessante i EU sammenhæng. Men påvirkning af dem har 

den klare begrænsning, at de – på trods af de hyppige udtalelser om den særlige 

danske parlamentariske kontrol af EU-arbejdet – kommer forholdsvis sent ind i 

processerne på et formelt plan283. Europaudvalget er således ”(…) especially strong in 

matters of overall policy, but rather weak in matters of technical detail”284. Det gør, at 

sektorministerierne er langt de vigtigste agenter i EU-politikken, som den er skruet 

sammen i dag. Der er dog reformer i gang i Folketinget, som vil være med til at 

tilskynde, at sektorudvalgene i Folketinget også behandler EU-sagerne, gerne relativt 

tidligt i processerne. Derfor er det vigtigt, at de faglige organisationer uformelt 

kontakter sektorudvalgenes politikere på et tidligt tidspunkt. Igangværende reformer 

sigter også mod at få flere folketingsdebatter om EU-spørgsmål, f.eks. om 

Kommissionens lovprogram, grøn- eller hvidbøger eller formandskabsprogrammerne.  

 

?  Kommissionen: Selvom Kommissionen formelt set er stærkest i den 

dagsordenssættende fase, er den også en central aktør i lovgivningsprocesserne. 

Modsat rådssekretariatet er Kommissionen således en reel aktør i 

                                                 
282 Bouwen, 2002: 42; Greenwood, 1997: 31. 
283 Christensen et al., 1994: 15. 
284 Bregnsbo & Sidenius, 1993: 188. 
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beslutningsprocesserne med sin egen agenda, hvilket ifølge respondenter betyder, at 

Kommissionen ofte langt fra kan betegnes som nogen neutral spiller. Selvom 

Kommissionen ikke har nogen stemmeret i forhold til det endelige kompromis, vil 

den ofte forsøge at forsvare sit forslag undervejs og stille ekspertise til rådighed for 

Rådet og Parlamentet. Derudover har Kommissionen en vigtig formel indflydelse på 

Rådets chancer for at vedtage forslag. I konsultationsproceduren er dette særligt 

udtalt, da Kommissionen udarbejder et modificeret forslag, efter at Parlamentet er 

blevet konsulteret, som Rådet kun kan ændre ved enstemmighed, men kan vedtage 

med kvalificeret flertal. Det gør ifølge respondenter, at man i situationer, hvor man 

normalt ville påvirke Rådet formelt fortsat kan have fordel af at satse på uformel 

påvirkning af Kommissionen, da den jo i realiteten kan fremtvinge enstemmighed i 

Rådet. I konsultationsproceduren vil et Råd, der ikke umiddelbart kan finde 

enstemmighed om et kompromis, således have et incitament til at acceptere 

Kommissionens modificerede forslag. 

 

Under medbestemmelsesproceduren er magtbalancen mellem EU-institutionerne 

forskudt. Her står Parlamentet stærkere, da det har fået en endelig vetoret i 

lovgivningen og en mulighed for at forhandle direkte med Rådet i et såkaldt 

forligsudvalg, hvis de to ikke kan nå til enighed forinden. Til gengæld er 

Kommissionens rolle mere udsat. Dens holdning undervejs i beslutningsprocesserne 

er fortsat vigtig, da Kommissionens accept af Parlamentets ændringsforslag også her 

er en forudsætning for, at Ministerrådet kan vedtage dem med kvalificeret flertal, 

mens der ellers kræves enstemmighed285. Går beslutningsprocesserne ind i selve 

forligsfasen, betyder Kommissionens holdning derimod ikke noget formelt, og det er 

alene op til Rådet og til Parlamentet at blive enige om en endelig løsning, mens 

Kommissionens rolle er at agere mægler. Alt dette gør, at Kommissionen i 

udgangspunktet er mindre sikker at satse på i medbestemmelse end i konsultation, 

men at den fortsat spiller en vigtig rolle i en række medbestemmelsesprocedurer, bl.a. 

i kraft at sin ekspertise og de fordele, den har af at være den eneste institution, der er 

til stede i de interne behandlinger i både Råd og Parlament286. 

 

?  Parlamentet: Den sidste EU-institution, som er vigtig at være opmærksom på, er 

naturligvis Parlamentet. Det gælder særligt, når lovforslag behandles efter 

                                                 
285 Igen er der fortsat fire områder (men efter Nice kun tre), hvor der altid kræves enstemmighed. 
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medbestemmelsesproceduren. Institutionen har over årene fået øget sin magt fra 

konsultationsret på en række områder til medbestemmelse. På trods af dette, er der 

fortsat 16 % af de adspurgte parlamentarikere, der i en 2001-undersøgelse mente, at 

lobbyister ikke forstod vigtigheden af Parlamentet.  

 

Figur 8: Holdning til lobbyister blandt medlemmer af Parlamentet 

0

10

20

30

40

50

60
Lobbyister forstår ikke
vigtigheden af EP og forstår ikke
at kommunikere med MEP'ere
Lobbyister henvender sig ikke
altid til de rette MEP'ere

Lobbyister leverer for meget
generel information and fokuserer
ikke på nøgleemner
Lobbyister leverer ikke tids nok
information og foretager kun
"damage control"
Lobbyister leverer biased,
uvidenskabelig og utilstrækkelig
information
Ueffektive lobbyister har ikke
noget personligt engagement

Ueffektive lobbyister er dårlige til
at holde MEP'ere informeret

Ueffektive lobbyister er for
aggresive og følelsesladede

 
N=75 
Kilde: Burson-Marsteller A/S, 2001. 

 

Generelt fremhæves det dog, at der har fundet en stigning sted i kontakterne til 

Parlamentet, og at dette er sket efterhånden som dets kompetencer er blevet udvidet. 

Mere præcist er det estimeret, at der er ca. 70.000 individuelle kontakter mellem 

medlemmer af Parlamentet og interesseorganisationer pr. år287. En af årsagerne til de 

mange kontakter kan være, at Parlamentet sammenlignet med Rådet og 

Kommissionen opleves som en rimelig åben organisation288. Det er interessant, at 

ikke kun interesseorganisationer, men også flere lande har rettet opmærksomheden 

mod Parlamentet som følge af dets øgede kompetencer. Især store lande har således 

valgt at ansætte folk på den nationale repræsentation til at varetage relationerne til 

Parlamentet. Udover kontaktvaretagelse er der eksempler på, at nogle lande forsøger 

at bringe forslag frem via Parlamentet, som de ikke har kunnet få igennem Rådet289. 

                                                                                                                                                     
286 Rasmussen, 2003. 
287 EP, 2003: 33. 
288 EP, 2003: 35. 
289 Faktisk er der endda eksempler på, at nogle landes repræsentationer producerer stemmelister til 
parlamentarikerne forud for afstemninger om ændringsforslag på linje med de stemmesedler parlamentarikerne 
modtager fra deres politiske gruppe. 
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Selv medlemmer af formelle EU-institutioner bidrager på denne måde til uformel 

lobbyisme. 

 

Lobbyisme er omtalt i Parlamentets forretningsorden, som inkluderer dele om 

adgangspas til Parlamentet for eksterne, assistenternes øvrige engagementer og en 

”code of conduct” for god adfærd290. Grupper med adgang til Parlamentet er nu 

direkte anført på dets hjemmeside, og derudover laver hvert medlem af Parlamentet 

en detaljeret redegørelse over professionelle aktiviteter udover parlamentsarbejdet291. 

Overordnet har Parlamentet således tilpasset sig den øgede bevågenhed, som 

institutionen er genstand for. 

 

For den uformelle påvirkning af Parlamentet gælder en række af de samme spilleregler 

som for andre EU-institutioner. Det er således en fordel at repræsentere så brede 

interesser som muligt, da Parlamentet er fokuseret på, at der sker en aggregering frem 

for en fragmentering af interesser292. Dette peger igen i retning af, at enkelte nationale 

arbejdsmarkedsorganisationer kan høste fordel af at gå gennem den danske 

hovedorganisation eller euro-organisationerne de steder, hvor det er praktisk muligt. 

Ofte er det tendensen, at europæiske organisationer har bedst adgang til Parlamentet 

og Kommissionen, mens de nationale organisationer har bedst adgang til Rådet293. På 

trods af dette, er det imidlertid også fremhævet i interviewene, at HK ikke skal holde 

sig tilbage med at kontakte parlamentarikere, for hvem spørgsmål om 

repræsentativitet ikke er det eneste, der vejer, men som også er interesserede i at 

varetage de interesser, der findes i deres egne medlemslande. Mens nogle danske 

parter er gode på dette felt, er andre mindre tilbøjelige til at markere sig, hvilket ikke 

nødvendigvis er til deres fordel. I en række tilfælde er det faktisk parlamentarikerne 

selv, der ender med at kontakte organisationerne. Der er naturligvis grænser for, hvad 

den faglige organisation kan opnå, ved at kontakte de nationale parlamentarikere i 

Europa Parlamentet. Ofte vil de nationale parlamentarikere dog have en god 

mulighed for at aktivere relevante personer indenfor deres politiske grupper. 

 

En af grundene til, at parlamentarikerne er interesserede i organisationerne er 

naturligvis, at disse kan bidrage med teknisk ekspertise. Som fremhævet i 

                                                 
290 EP, 2003: 57. 
291 EP, 2003: 37. 
292 EP, 2003: 36-41. 
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interviewene, er det vigtigt for MEP’ere at få indspil på konkrete sager, så de også 

modtager teknisk indspil fra andre end fra Kommissionen. I Burson-Marsteller A/S 

2001-undersøgelse var det således hele 96 % af de adspurgte, der mente, at 

videnskabelig dokumentation var vigtig og relevant294. Der var dog også ca. en 

tredjedel, der mente at lobbyister leverede ensidig, uvidenskabelig og utilstrækkelig 

information. Igen er det således vigtigt at der leveres bidrag, der ikke opfattes som 

partsindlæg uden hensyntagen til den politiske situation i øvrigt. Derudover er det 

vigtigt at reagere hurtigt i forhold til Parlamentet, dvs. allerede i første behandlingen 

på udvalgsniveau. I konsultationsproceduren har Parlamentet kun én behandling, og 

selvom der sædvanligvis er flere faser i medbestemmelsesproceduren, er det primært i 

første behandlingen, at der kan bringes nye ting frem, mens Parlamentet senere hen 

gennem sin forretningsorden har begrænset sig til, hvilke ændringsforslag der kan 

stilles295. Alligevel sker det ofte, at interesseorganisationer kommer på et relativt sent 

tidspunkt, hvor spillerummet i Parlamentet er mere begrænset. 

 

Ifølge interviewene er de centrale folk at kontakte i Parlamentet selve ordføreren for 

lovforslag (rapporteuren) og de ansvarlige for forslaget fra de andre politiske grupper 

end ordføreren (de såkaldte skyggeordførere). Særligt ordførerne er ofte interesserede 

i så meget input som muligt, da der kan være prestige i at skrive en god rapport i 

Parlamentet. Som anført i Parlamentsrapporten om lobbyisme: ”One lobbyist 

recommends that lobbyists should be alert to opportunities to make individual 

rapporteurs ’shine’ in the eyes of their colleagues”296. Udover adgang til selve 

ordføreren er kontakter til dennes personale – både assistenter og rådgivere – i øvrigt 

hensigtsmæssige, da disse afhængigt af den givne sag vil have ansvar for en del af 

selve rapporten297. 

 

                                                                                                                                                     
293 Bouwen, 2002: 365-90. 
294 Burson-Marsteller A/S, 2001: 7. 
295 Ifølge artikel 80 i forretningsordenen kan et ændringsforslag til den fælles holdning kun behandles, såfremt det 
har til formål: ”a) helt eller delvis at genetablere den holdning, Parlamentet vedtog under førstebehandlingen, eller 
b) at nå til et kompromis mellem Ministerrådet og Parlamentet eller c) at ændre en tekstdel i den fælles holdning, 
som ikke indgik i det forslag, der forelå ved førstebehandlingen, eller som indgik heri med et andet indhold, og 
som ikke i væsentlig grad ændrer forslaget, artikel 71 og d) at tage hensyn til et forhold eller en ny juridisk 
situation, der er opstået siden førstebehandlingen”. 
296 EP, 2003: 36. 
297 Burson-Marsteller A/S, 2001: 11. 
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Derudover vil udvalgssekretariaterne ofte spille en vigtig rolle298. De leverer typisk 

udkast til rapporterne og rådgiver parlamentarikerne undervejs i 

beslutningsprocesserne. Er der tale om medbestemmelsesprocedurer, som går ind i 

selve forligsfasen, varetages dette arbejde i den sidste fase af embedsmændene i 

Parlamentets forligssekretariat. Selvom flere studier påpeger, at udvalgssekretariaterne 

er centrale, ser praksis ud til at vise, at der ikke er den helt store lobbyisme rettet mod 

dem. I stedet går de europæiske og især de nationale organisationer gennem 

medlemmer i forsøg på at påvirke Parlamentet. Der er regelmæssige kontakter til de 

europæiske parter i de relevante udvalgssekretariater, men kontaktmønstret svinger 

meget fra medarbejder til medarbejder og lider i en vis grad under, at der sker hyppige 

udskiftninger i sekretariatspersonalet. Derudover er en del af interaktionen mellem 

interessegrupper og sociale parter af formel karakter. En del af kontakten består 

således i at arrangere de seancer, som er involverede i forhold til udvalget for sociale 

anliggender, f.eks. deltagelse i udvalgsmøder og høringer.  

 

En mulig grund til det forholdsvis beskedne kontaktmønster til sekretariaterne kan 

være, at de ligesom rådssekretariatet per definition er neutrale og primært fokuserede 

på at sikre overholdelse af proceduremæssige krav. Selvom sekretariatsmedlemmerne 

har en vis teknisk ekspertise, vil parlamentsmedlemmer ofte fortsat have interesse i at 

rådføre sig med Kommissionen undervejs. Kommissionen kender således forslaget 

bedst, grundet sin eksklusive initiativret, og kan drage fordel af at have en større og 

mere specialiseret organisation sammenlignet med Parlamentet. Hvor central 

sekretariaternes funktion er, varierer fra sag til sag afhængigt af, hvilken arbejdsdeling 

der er mellem ordføreren og sekretariatet. I nogle sager vil ordføreren således med 

hjælp fra sin politiske stab køre sagerne forholdsvis selvstændigt, mens vedkommende 

i andre sager vil basere sig på sekretariatetsstaben. Generelt er 

sekretariatsmedlemmerne dog vigtige aktører i parlamentsbehandlingen, hvilket gør, 

at særligt de europæiske parter sandsynligvis vil kunne drage fordel af at etablere en 

tættere relation til disse medarbejdere. 

 

Udvalgsformænd kan have en vis indflydelse, men det varierer meget fra udvalg til 

udvalg, og formanden spiller ikke nødvendigvis en toneangivende rolle i 

forhandlingen af konkrete forslag. Er der tale om en medbestemmelsessag, som går 

                                                 
298 Burson-Marsteller A/S, 2001, 33; Greenwood, 1997: 43. 
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ind i forligsfasen, sidder udvalgsformanden dog typisk med i Parlamentets delegation. 

Endvidere bliver en af de tre parlaments-næstformænd, som arbejder med 

forligsproceduren central, da vedkommende på vegne af parlamentets delegation 

forhandler med Ministerrådet i de formelle fora, mens det uformelt ofte fortsat vil 

være ordføreren, der står for forhandlingen. 

 

Høringsdebatter vurderes generelt som en udmærket måde at få sine synspunkter 

præsenteret på i Parlamentet. Her kan nationale organisationer f.eks. være med til at 

tage initiativ til selve høringerne eller forsøge at bidrage med talere til programmet. 

Overordnet set er der igen ikke en, men mange måder at påvirke Parlamentet på. 

Udover ordføreren er det vigtigt at finde ud af, hvilke andre politikere og medlemmer 

af staben, der spiller en rolle i den konkrete sag. Ifølge respondenter kan Parlamentet 

være svært og forholdsvis uforudsigeligt at arbejde sammen med, og det kan 

sammenlignet med de andre EU-institutioner til tider have en ”epidemisk reaktion”. 

Samtidig er det dog en klar opfattelse, at Parlamentet har ændret sig siden 

begyndelsen og i stor udstrækning er vokset med de opgaver, det har fået.  

 

Arbejdstagersiden har generelt haft gode kontakter til Parlamentet, hvilket er 

reflekteret i følgende udsagn fra en tidligere generalsekretær for UNICÉ: “ETUC has 

a priviledged relationship with the European Parliament which shares its objectives 

and consistently passes resolutions by a large majority, advocating social policies that 

business finds unacceptable”299. I Parlamentet er der desuden en stærk og effektiv 

fagforenings “Intergroup”, bestående af medlemmer fra forskellige politiske 

grupperinger. Den mødes ca. en gang månedligt med ETUC, og gennem den har 

ETUC haft mulighed for at få indflydelse på parlamentsarbejdet300. Det skal dog 

bemærkes, at forholdene i det nuværende parlament er noget anderledes, da der for 

første gang ikke er et socialistisk flertal. Det gør Parlamentet mere uforudsigeligt i en 

række spørgsmål. 

 

Samtidig er det ikke længere sådan, at der er en naturlig alliance mellem 

Kommissionen og Parlamentet i forhold til at få udvidet EU-integrationen på 

områder som socialpolitik og miljø. Både Parlamentet og i en vis udstrækning også 

Kommissionen er ikke længere så pro-integrationistiske som før. 

                                                 
299 Greenwood, 1997: 167. 
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Ligebehandlingsdirektivet afsluttet i 2002 er et godt eksempel på, at Kommissionen 

langt fra altid forfølger en pro-integrationistisk linje. Den præsenterede således et 

forslag, der var temmelig minimalistisk, ikke blot for Parlamentet, men også for 

Ministerrådet, der endte med at vedtage en mere ”ambitiøs” fælles holdning senere i 

proceduren. Processen i forbindelse med ligebehandlingsdirektivet illustrerer en nyere 

tendens, hvor Kommissionen modsat tidligere ikke presser så meget på for at øge 

EU-integrationen af f.eks. arbejdstagerrettigheder, bl.a. fordi den er under 

institutionelt pres fra de andre EU-institutioner, og fordi tidens politiske strømninger 

primært går i retning af at fremme vækst og beskæftigelse frem for vedtagelse af 

initiativer, der kan være med til at øge virksomhedernes omkostninger.  

 

8.6.3 Den åbne koordinationsmetode 

Åben koordination er det nyeste skud på stammen af reguleringsmåder på det sociale 

og beskæftigelsespolitiske område. Den tog sit udspring i forbindelse med 

etableringen af den europæiske beskæftigelsesstrategi i 1997, og er senere blevet bredt 

ud til en række lovgivningsmæssige områder. Metoden er interessant, ikke mindst 

fordi den stadig er under udvikling. Det står således åbent, hvilken funktion den vil 

komme til at have. Det interessante er, at metoden går ud på, at der udelukkende 

vedtages politiske retningslinjer på europæisk niveau, der ikke kan håndhæves juridisk, 

men at der til gengæld ikke er nogle grænser for hvilke typer spørgsmål man på EU-

niveau kan beskæftige sig med. I forlængelse heraf er der to fortolkninger af metoden 

mulige. På den ene side kan den ses som en måde at udvide EU’s handlerum til 

områder, hvor EU ikke har eksplicit kompetence, altså en ny slags ”gummiparagraf”. 

På den anden side kan metoden ses som en måde at undgå bindende lovgivning, da 

de fælles problemer i stedet kan løses ved hjælp af politiske aftaler. De to 

fortolkningsmuligheder er en af grundene til, at den åbne koordinationsmetode i 

udgangspunktet er en populær metode både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden og i 

de forskellige EU-institutioner. Sagen er blot den, at de forskellige parter gerne vil 

bruge metoden forskelligt. 

 

Interviewpersonerne har da også forskellige bud på, hvordan åben koordination bør 

anvendes. Mens arbejdsgiversiden synes, at det er en fin måde at få taget hul på en 

række udfordringer uden at lave indskrænkende foranstaltninger for de enkelte lande, 
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er det arbejdstagersidens opfattelse, at åben koordination ikke kan være et alternativ 

til lovgivning. Rent faktisk er der på arbejdstagersiden en forholdsvis betydelig skepsis 

overfor metoden, nøjagtigt som det er tilfældet med social dialog, da man frygter, at 

de nye reguleringsformer vil medføre, at arbejdsmarkedsreguleringen udvandes. I 

forbindelse med Konventet var det da også til diskussion, om det skulle skrives ind i 

traktaten, at åben koordination kun kan anvendes på områder uden 

fællesskabskompetence, som nogle socialistiske medlemmer ønskede. Konventet 

endte dog med ikke at gøre dette, og endte heller ikke med at betegne åben 

koordination som en egentlig procedure på linje med konsultation og 

medbestemmelse. 

 

Mens interviewpersonerne er uenige om, hvordan metoden bør bruges, er de til 

gengæld enige om, at de hidtidige resultater er begrænsede. Metoden er af journalister 

blevet betegnet som ”varm luft”, og der er en generel opfattelse i interviewene, at der 

er grænser for, hvad det kan lade sig gøre at opnå ad denne vej. Ifølge en respondent 

er det ironisk, at den metode, der af så mange er blevet set som et redskab til at 

kompensere for ”svaghederne” i Traktaten, er endt med at blive brugt forskelligt. 

Typisk resulterer metoden i outputs, der er svagere end dem, der opnås gennem den 

sociale dialog. Endvidere har empiriske studier kun kunnet identificere mærkbare 

effekter på den beskæftigelsespolitiske agenda301. En af årsagerne er, ifølge en række 

respondenter, at de europæiske retningslinjer der vedtages er forholdsvis vage og 

relativt upræcise. Kommissionen forsøger typisk i sit udkast til retningslinjerne at stille 

specifikke krav til medlemsstaternes indsats på forskellige områder, men det 

oprindelige udkast bliver som regel udvandet inden den endelige vedtagelse i 

Ministerrådet. 

 

Selvom de kortsigtede effekter på den konkrete beskæftigelsessituation måske nok er 

begrænsede, fremhæver en række respondenter dog, at proceduren på sigt kan 

resultere i mere end varm luft. Åben koordination bør således bedømmes på andre 

parametre end konkrete empiriske resultater af de vedtagne retningslinjer, og bør i 

særdeleshed vurderes i et lidt længere tidsperspektiv. Åben koordination skal anskues 

som et vidtforgrenet informationsnetværk, hvor der udveksles erfaringer og hvor 

idéer spredes. På den måde kan der på en række områder skabes en fælles opfattelse 

                                                 
301 Cameron, 2003:16-20; Radaelli, 2003: 43-49. 
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af, hvad der er problemer, og måske endda hvordan de skal løses, hvilket kan være 

mere virkningsfuldt på sigt end kortsigtede empiriske resultater af retningslinjerne. På 

grund af den uafklarede situation er der imidlertid stor grund til, for arbejdsmarkedets 

parter at præge den åbne koordination fremover. Der skal således ikke kun tænkes i 

påvirkning af de konkrete politikker, men også i hvilke praksisser, der vil danne 

grundlag for den institutionelle udvikling af proceduren. For at påvirke er det vigtigt 

for HK at være opmærksom på den cyklus, der kendetegner den åbne 

koordinationsmetode, hvor der indledningsvist diskuteres retningslinjer på europæisk 

niveau, som efterfølgende udmøntes i nationale handlingsplaner, og som endeligt 

evalueres med vedtagelse af efterfølgende henstillinger til de enkelte lande. 

 

De europæiske arbejdsmarkedsparter høres om Kommissionens udkast til 

retningslinjer. Her er det som i alle andre høringer vigtigt for den enkelte organisation 

at gøre sin indflydelse gældende. Særligt vigtigt er det naturligvis at etablere gode 

uformelle kontakter til den del af DG Beskæftigelse, der står for udarbejdelsen af 

udkastet til retningslinjer. Respondenter vurderer, at danske arbejdsmarkedsparter er 

tilbøjelige til først at gå ind i processerne i forbindelse med beskæftigelsesstrategien, 

når de er nået til, at der skal udformes nationale handleplaner. Men her er rammerne 

allerede lagt på europæisk niveau, og der er snarere tale om en slags national 

implementering. Derudover er det vigtigt for parterne at være opmærksom på, at 

Parlamentet ikke er med, men udelukkende høres om retningslinjerne på linje med 

parterne selv. I stedet er Ministerrådet en afgørende aktør, da det er her, 

retningslinjerne skal vedtages. Kontakt til de centrale og egne, nationale dele af Rådet 

er derfor vigtig. Særligt vil de danske embedsfolk, der deltager i EMCO’s arbejde, 

have adgang til strategisk information og de andre medlemmer i Rådet.  

 

Det strategiske spil i forbindelse med udarbejdelsen af den danske handlingsplan er 

som sådan ikke en del af dette kapitel. Alligevel er det værd at bemærke, at 

Kommissionen ikke kun er en central aktør i forbindelse med udarbejdelse af udkast 

til retningslinjer. Både i forbindelse med vedtagelsen af retningslinjerne i Rådet og i 

den nationale udarbejdelse af handleplaner er Kommissionen med på sidelinjen. For 

eksempel evalueres de nationale handleplaner ex ante af uafhængige folk hyret af 

Kommissionen, og Kommissionen er i dialog med de enkelte medlemslande 

undervejs i processerne. I forbindelse med den endelige evaluering af den nationale 

indsats er det også Kommissionen, der styrer slagets gang og som kommer med 
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udkast til de henstillinger til de enkelte lande, som dog endeligt skal vedtages i 

Ministerrådet. 

 

I en dansk sammenhæng er det interessant, at der i både den indledende behandling 

af de europæiske retningslinjer og af den nationale handleplan som sådan, ikke er 

nogen parlamentarisk kontrol på linje med, hvad der ellers kendes i den danske EU-

koordination. Der bliver således ikke forhandlet traditionelle mandater i Europa-

udvalget som i lovgivning på området, og den nationale handleplan udarbejdes i 

centraladministrationen. Derfor beskrives den åbne koordinationsmetode af 

respondenter som ”embedsmændenes værk”. I relation til de danske 

arbejdsmarkedsorganisationer betyder det, at det i udgangspunktet ikke er særligt 

relevant at forsøge at kanalisere sin påvirkningsindsats gennem Folketingspolitikere. 

Til gengæld vil det for de sociale parter være vigtigt at udnytte de høringer, der sker i 

forbindelse med beskæftigelsesstrategien både på nationalt og på europæisk niveau. 

 

8.6.4 Uformel påvirkning af implementering på EU-niveau  

Som det sidste led i parternes uformelle påvirkningsmuligheder ses her på den 

implementering, der foregår på EU-niveau i de såkaldte komiteer, hvis formål er at 

aftale mere detaljerede gennemførelsesbestemmelser. Det er langt fra al 

arbejdsmarkedsregulering, der implementeres på den måde, men i en del af 

reguleringen har Kommission en regulær implementeringsbeføjelse i samarbejde med 

en komite302. Kommissionen får derved mulighed for gennem dialog med nationale 

embedsfolk at sikre, at gennemførelsesforanstaltningerne svarer bedst muligt til 

forholdene i hver af de berørte medlemsstater. Denne fase kan være vigtig for 

parterne at være opmærksom på, da der ofte træffes væsentlige beslutninger, om 

hvordan reguleringen skal virke i praksis. 

 

Generelt er Kommissionen altid central i denne fase, men styrkeforholdet mellem den 

og regeringsrepræsentanterne varierer, alt efter hvilken komitetype der er tale om. 

Efter den seneste komitologiafgørelse i juni 1999303 er der nu tre af disse komitetyper, 

henholdsvis rådgivende komiteer, forvaltnings- og forskriftskomiteer. I de rådgivende 

komiteer kan Kommissionen stort set styre slaget alene, da den ikke er bundet af 

                                                 
302 De forskellige procedurer, der gælder i forholdet mellem Kommissionen, embedsmandskomiteerne og 
Ministerrådet, når Kommissionen vedtager regler, betegnes komitologi. 
303 1999/468/EC. 
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repræsentanterne fra medlemsstaterne, men dog skal begrunde, hvis den vælger ikke 

at acceptere deres samlede holdning. I forvaltningskomiteen skal Kommission 

derimod sikre sig, at der ikke blandt medlemsstatsrepræsentanterne er et kvalificeret 

flertal imod dens eget forslag, og i forskriftskomiteen skal der endda være et 

kvalificeret flertal for forslaget.  

 

Da Kommissionen altid fungerer som ordstyrer og er den, som kommer med forslag, 

vil det være vigtigt for HK at have uformel kontakt til denne. Igen er det næppe det 

højeste politiske niveau, der vil være interessant, men de Kommissionsansatte, der har 

den tekniske viden på området og typisk har siddet på sagen i de indledende 

lovgivningsprocesser. Derudover vil regeringsrepræsentanterne være centrale alt efter, 

hvilken type komite der er tale om. I praksis vil nationale arbejdsmarkedsparter dog i 

alle centrale sager med fordel kunne rette opmærksomheden mod de nationale 

embedsmænd, der bliver placeret i selve komiteerne. Selvom det ikke handler om at 

påvirke disse eksplicit, vil de være en vigtig informationskilde for 

arbejdsmarkedsorganisationerne. 

 

8.6.5 Uformelle kanaler og parternes indflydelsesmuligheder 

Ovenstående analyse har vist, at der er en flerhed af uformelle måder at påvirke EU-

beslutningerne på. Samtidig har analysen vist, at de sociale parter på trods af mange 

institutionaliserede, formelle indflydelseskanaler ikke kan satse på disse alene, men 

også må agere uformelt. Derudover har gennemgangen vist, at selvom påvirkningen 

er uformel, bør den i høj grad være betinget af kendskab til de formelle 

beslutningsprocedurer. Det er demonstreret, hvordan forskellige aktører har 

forskellige handlerum på forskellige tidspunkter af processerne og i forskellige typer 

procedurer. Et kendskab til disse beslutningsgange er derfor en nødvendighed for at 

være med på sidelinjen, når der træffes beslutninger. 

 

Analysen har endvidere vist, at den uformelle påvirkning fra arbejdsmarkedsparternes 

side ikke kun bør tænkes i forhold til påvirkning af de konkrete politikker, der 

kommer ud af processerne, men også i forhold til den institutionelle udvikling af de 

procedurer, der arbejdes indenfor. To ud af de tre grundlæggende reguleringsmåder –  

proceduren for den sociale dialog og den åbne koordinations metode – står i et 

vadested, da deres endelige funktion og effekt fortsat ikke er kendt. På den baggrund 
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har de faglige organisationer mulighed for at påvirke, hvordan brugen af disse 

procedurer vil udvikle sig. Derudover har analysen demonstreret, at en vigtig del af 

den uformelle påvirkning ligger i påvirkning af, hvilken type resultat der ønskes på de 

enkelte politikområder. Om resultatet bliver en juridisk bindende tekst eller en 

politisk aftale kan således i mange tilfælde ende med at få mindst ligeså stor betydning 

for effekten af aftalen, som hvad der måtte stå i selve resultatet.  

 

Tabel 27: Overblik over procedurer i forbindelse med forskellige typer retsakter 
på forskellige tidspunkter af beslutningsprocessen 

Type af beslutning/ 

Tidspunkt i 
beslutningsprocessen 

Hard law: Direktiv eller 
forordning 

Soft law: Politiske retningslinjer 
mv. 

Dagsordensfastsættelse Høring 

Rådgivende udvalg 

Høring 

Rådgivende udvalg 

Beslutningsproces Konsultationsproceduren                                             

Medbestemmelsesproceduren                        
Social dialog 

Konsultationsproceduren 

Social dialog 

Åbne koordinationsmetode 

Implementering på EU-
niveau 

Komitétype Ingen implementering på EU-niveau 

Håndhævelse med 
inddragelse af EU-niveau 

Inddragelse af Domstolen og 
Retten af Første Instans 

Ingen håndhævelsesmulighed med 
inddragelse af EU-niveauet 

 

8.7 HK og EU-beslutningerne 
I dette afsluttende afsnit gives anbefalinger til, hvordan HK med fordel kan gribe EU-

arbejdet an. Anbefalingerne er rubriceret i syv punkter, der indeholder mere 

detaljerede handlingsanvisninger. Der tages implicit højde for HK’s eksisterende 

organisation, men fokuseres på, hvordan det i lyset af analysen vil være mest 

formålstjenligt for en national arbejdsmarkedspart at agere i EU-arbejdet. Det 

betyder, at konklusionerne ikke vil have en værdi for HK alene, men også for andre 

danske arbejdsmarkedsorganisationer.  

 

For det første er det naturligvis afgørende, at den enkelte organisation sikrer en 

effektiv overvågning af udviklingen på EU-området. Det udgør hele forudsætningen 

for, at der kan øves indflydelse. Selv hvis man på et senere tidspunkt via en formel 

indflydelseskanal informeres om, at et initiativ er undervejs (f.eks. ved at blive 

anmodet om at levere et høringssvar), kan det være for sent. Generelt bør 
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monitorering indebære, at den enkelte arbejdsmarkedsorganisation følger med på et 

relativt deltaljeret niveau i sine prioriterede sager. Endeligt bør monitorering ikke kun 

betyde, at man ved, hvad der er på dagsordenen, men også at man er klar over, hvilke 

nye initiativer der er i støbeskeen.  

 

Overvågning kan i praksis gennemføres på flere måder, enten af den enkelte 

organisation selv, gennem nationale hovedorganisationer eller euro-organisationerne. 

I flere tilfælde vil det være en fordel at benytte sig af den information, der kan 

tilvejebringes via de mere overordnede nationale og europæiske organisationer. 

Selvom både nationale hovedorganisationer og euro-organisationer på den måde bør 

have en plads i monitoreringsindsatsen, anbefaler respondenterne, at HK 

gennemfører en selvstændig monitorering på særligt udvalgte områder.  

 

For det andet er det anbefalelsesværdigt, at der opstilles klare og fokuserede mål i 

EU-arbejdet, som forudsætning for at identificere særligt prioriterede sager304. Det er 

vigtigt at prioritere kraftigt og udvælge de sager, HK ønsker indflydelse på, da 

ressourcekravene til effektiv påvirkning er store. Konkret har analysen demonstreret, 

hvordan det i forbindelse med behandlingen af et forslag er vigtigt at have 

informationer på et meget detaljeret niveau305 samt være i løbende kontakt med 

involverede beslutningstagere. Derudover er det understreget, at HK bør levere 

bidrag på et højt teknisk niveau for at vække den fornødne interesse og accept. I 

realiteten vil en række af disse forhold udgøre mere eller mindre nødvendige 

forudsætninger for at kunne gøre sin indflydelse gældende, f.eks. er det vist, hvordan 

teknisk ekspertise ofte vil være adgangsbilletten til at få indflydelse, både når der sker 

formelle høringer, og når der søges uformel påvirkning. Omvendt er det klart, at så 

omfattende aktiviteter ofte vil være forbundet med et betydeligt ressourceforbrug for 

den enkelte organisation. Derfor er det i realiteten kun muligt (og i virkeligheden også 

hensigtsmæssigt), at der gennemføres en indsats på særligt udvalgte områder. Det kan 

derfor være relevant for den enkelte arbejdsmarkedspart at diskutere, hvilke kriterier 

der skal ligge til grund for prioriteringen af enkelte sager.  

 

                                                 
304 Endvidere bør HK gøre sig klart, om en sag primært er prioriteret, fordi organisationen ønsker indflydelse på 
den, eller fordi organisationen ønsker at bruge den til at skabe debat i sin egen organisation og markere sig 
eksternt. I denne fremstilling er fokus primært på den første gruppe af sager.  
305 F.eks. information om, hvilke forskellige holdninger der er internt i Kommissionen, eller hvordan de forskellige 
grupper i Parlamentet stiller sig til et centralt ændringsforslag, der skal til afstemning ugen efter. 
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For det tredje er strategisk koordination i EU-sager typisk til forudsætning for, at 

indflydelsesindsatsen bliver succesfuld. Det stilles ikke kun krav til teknisk viden for 

at gøre sig gældende, men også til viden om EU-procedurerne og om den politiske 

situation, som aktørerne handler indenfor. Forstår man ikke policy processens 

karakter er det ikke nemt at finde frem til de rette aktører at kontakte. Samtidig er det 

vigtigt at have en forståelse for aktørernes politiske situation, da man ellers risikerer at 

levere typiske partsindlæg, der ikke er politisk mulige at arbejde videre med. 

Endvidere bør HK målrette sin information til den målgruppe, organisationen vil 

have i tale. Endeligt kan det ofte være en fordel ikke at gå til noget særligt højt niveau 

i de organisationer, HK vil påvirke, da politikudviklingen ofte sker på det 

administrative niveau, og da aktører på dette niveau kan være mindre bundne af 

politiske mandater end deres overordnede. 

 

Alt i alt betyder dette, at det ikke er tilstrækkeligt at lade tekniske eksperter i sin egen 

organisation håndtere EU-sager, men at det er vigtigt, at der udover en teknisk 

ekspert på prioriterede sager tilknyttes en EU-medarbejder. Denne bør være med til 

at rådgive den tekniske medarbejder undervejs i processerne. Derudover skal EU-

eksperterne være med til at afgøre, hvilke kontakter organisationen selv skal tage, og 

hvilke den skal tage gennem nationale hovedorganisationer eller euro-organisationer. 

Endeligt er det hensigtsmæssigt, at den strategiske EU-koordination beskæftiger sig 

med alle typer af EU-sager, dvs. både lovgivningstiltag, vedtaget gennem konsultation 

og medbestemmelse, forhandlinger gennem den sociale dialog og den åbne 

koordinationsmetode. Som nævnt er de forskellige reguleringsmåder i en vis grad 

substitutter for hinanden, og det er vigtigt at se politikudviklingen i EU som et 

samspil mellem disse for at kunne målrette sine budskaber og intervenere effektivt i 

processerne.  

 

For det fjerde kan det anbefales at anvende den type strategi, der kaldes proaktiv. 

Proaktiv påvirkning kræver udover proceduremæssig viden, at HK afsætter den 

fornødne tid af til at formulere realistiske alternativer. Det kan også opfattes 

proaktivt, at forsøge at kæde flere ting sammen for at komme frem til en løsning. 

Proaktiv indsats kræver ofte, at man er tidligt ude og ved, hos hvilke aktører i 

systemet, det er centralt at skabe interesse. Derudover er det vigtigt, at HK ikke kun 

gør sig overvejelser omkring substansen af nye initiativer, men også forsøger at sætte 

dagsordenen i forhold til, hvilken form nye initiativer skal have, og hvilken 
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reguleringsmåde der skal anvendes. Endelig skal HK være opmærksom på, at det ikke 

kun er interessant at øve indflydelse på konkrete beslutningsforløb, men at der også 

bør søges indflydelse på et institutionelt plan, dvs. i udviklingen af beslutningsformer 

på arbejdsmarkeds- og socialområdet. Dette gælder særligt, fordi to af de tre 

grundlæggende reguleringsformer – nemlig proceduren for den sociale dialog og åben 

koordination – for tiden er under udvikling. Der er på denne måde god mulighed for 

at tænke bredere og forsøge at influere på, hvordan beslutningssystemerne med tiden 

vil udvikle sig. 

 

For det femte er det som allerede anført vigtigt at anvende så mange formelle og 

uformelle indflydelseskanaler, som det er relevant i de forskellige situationer. Læren er 

således, at én indflydelseskanal sjældent vil være nok, fordi hver enkelt 

indflydelseskanal typisk har en række svagheder. I overensstemmelse hermed viste 

survey data, at danske arbejdsmarkedsorganisationer generelt er begyndt at satse på 

andre og flere kontakter end til de danske myndigheder. Selvom der fortsat er en del 

arbejdsmarkedsorganisationer, der ikke som sådan har politisk aktivitet i forhold til 

Bruxelles, er der en stor del, der nu udnytter både den nationale og europæiske arena. 

Antallet af forskellige formelle indflydelseskanaler viser endvidere, at 

arbejdsmarkedsparterne er i en unik situation på EU-niveauet, da de er langt tættere 

institutionelt knyttet til EU-systemet end en række andre interesseorganisationer, 

f.eks. gennem deres traktatfæstede hørings- og forhandlingsret. 

 

For det sjette er det vigtigt, at den enkelte organisation lægger vægt på 

netværksskabelse både på den ene side mellem organisationens EU-koordinatorer og 

teknisk ansatte og på den anden side mellem nationale og europæiske 

beslutningstagere. Det er således en central pointe, at hele forudsætningen for at 

kunne anvende de uformelle indflydelseskanaler er, at den enkelte organisation har 

det fornødne netværk, der kan aktiveres. Med netværk menes både kontakter til andre 

nationale og udenlandske arbejdsmarkedsorganisationer, samt til danske myndigheder 

og EU-myndigheder. Generelt gælder, at jo flere relevante personer man kan 

mobilisere jo bedre. Som vist i de kvantitative data er tendensen, at de nationale 

organisationer i stigende grad anvender euro-organisationerne til at søge indflydelse. 

 

En stor del af HK’s arbejde i forhold til EU-systemet bør således ikke handle om, at 

få indflydelse i konkrete sager, men om at opbygge og vedligeholde netværk, skabe 
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tillid og måske endda gensidig afhængighed. Netværk beskrives af flere respondenter 

som helt afgørende for, om man er med i beslutningerne eller ej. Igen er det vigtigt at 

præcisere, at det ofte er lettere at skabe netværk med andre, hvis man har noget at 

bidrage med som organisation, f.eks. teknisk ekspertise, kendskab til særlige nationale 

forhold, adgang til centrale beslutningstagere, legitimitet eller hjælp til implementering 

af beslutningerne. Ifølge en respondent er det vigtigt at være opmærksom på, at der 

handles med information og viden overalt, også indenfor de enkelte institutioner. 

Derudover er det vigtigt at understrege, at netværk gør mere end blot at skabe en 

platform. Netværk kan også være med til at sikre, at de involverede får de samme 

idéer, f.eks. en fælles opfattelse af hvilke problemer der er, hvordan de skal forstås, og 

måske også hvordan de skal løses. 

 

For det syvende kan det anbefales, at HK forsøger at sikre en effektiv håndhævelse af 

den eksisterende EF-ret for sine medlemmer. Erfaringen viser, at anlæggelse af sager 

er et godt redskab til håndhævelse af EF beslutningerne, da det i praksis kan give 

bedre og hurtigere gevinster end at forsøge at få helt nye initiativer kørt igennem EU-

systemet. Det gælder særligt i den nuværende situation, hvor der givetvis vil ske et fald 

i antallet af nye lovgivningsmæssige forslag fra Kommissionen.  
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9 KONKLUSION 

af Ove K. Pedersen 

9.1 Indledning 
Det er rapportens hovedkonklusion, at HK Danmark gradvist ændrer sin 

samfundsmæssige rolle. Og at HK udvikler sig fra i hovedsagen at være en faglig 

organisation, til i hovedsagen at blive en politisk organisation.  

 

Udviklingen har stået på de sidste 10 år, men er langt fra afsluttet. Udviklingen er 

heller ikke sket efter HK’s ønske. Den er sket, fordi der er foregået – og stadig 

foregår – ændringer i det danske politiske system, og fordi der er sket – og stadig 

foregår – forandringer i de globale og europæiske betingelser for varetagelse af 

interesser. HK’s udvikling er et enkelt led i en samlet samfundsmæssige udvikling, 

som ingen politiker elle stat, organisation eller medlemskreds har nogen isoleret 

indflydelse på. Alligevel er udviklingen ikke noget jernbur. HK er ikke tvunget til at 

udvikle sig fra faglig til politisk organisation. Flere valg står åbne. Det er heller ikke 

afgjort, hvad det er for opgaver, en politisk organisation overhovedet skal varetage på 

sine medlemmers vegne. Det er dog klart, at udviklingen stiller krav og rejser nye 

udfordringer. Og at HK ligesom andre faglige organisationer må overveje, hvorledes 

organisationen under de nye betingelser kan varetage sine medlemmers interesser på 

den mest effektive måde. 

 

Der er fem udviklingstendenser, der forklarer, hvorfor HK udvikler sig til politisk 

organisation: 

 

• For det første at den traditionelle sammenhæng mellem fagbevægelsens 

medlemskreds og de som ved folketingsvalg m.v. afgiver stemmer for 

Socialdemokratiet, er forsvundet. Medlemmer af de faglige organisationer stemmer 

i dag på et bredt spektrum af politiske partier. Således har et flertal – eller et stort 

mindretal – af de enkelte organisationers medlemmer bekendtgjort, at de ikke selv 

betragter sig som en del af en arbejderbevægelse.  



 

 273  

• For det andet at adskillelsen mellem det faglige og det politiske system er blevet 

nedbrudt, hvilket hænger sammen med flere forhold: (1) at der i dag er mange flere 

politikområder, der er relevante for organisationernes medlemmer end tidligere, og 

at antallet af politiske spørgsmål, som de faglige organisationer kan og bør 

forholde sig til, er steget ganske eksplosivt; (2) at fortidens mest relevante 

politikområder – løn- og indkomstpolitikken sammen med arbejdsmarkeds-

politikken – er blevet underlagt omkostnings- og udgiftspolitisk styring, hvilket har 

ændret organisationernes muligheder for at påvirke løn og arbejdsbetingelser; og 

(3) at der i den forbindelse er skabt ét generelt system for forhandling, der 

samordner det faglige og det politiske system, og skaber helt nye kanaler for 

indflydelse, men også pålægger organisationerne at varetage deres medlemmers 

interesser ved at anvende politiske – frem for faglige – påvirkningsveje.  

• For det tredje at den politiske dagsorden er blevet en vigtig kanal for indflydelse. 

Kanalen blev åbnet i 1980’erne. Regering og Folketing stoppede med at oprette 

kommissioner, og begyndte i stedet at publicere redegørelser. Samtidig var 

partipressen gået i opløsning, og der blev igangsat en liberalisering af hele 

mediemarkedet. De to udviklinger sammenlagt skabte muligheder for, at den 

politiske dagsorden blev en central skueplads for politisk konkurrence. Ikke alene 

blev der publiceret et stigende tal redegørelser til publicering og debat i medierne. 

Der skete også en selvstændiggørelse af den politiske journalistik i forhold til 

partierne og Folketinget. Journalisterne begyndte at få indflydelse på den politiske 

dagsorden, og det blev vigtigt for enhver, der ville have indflydelse på den politiske 

dagsorden, at kende til de journalistiske nyhedskriterier. 

• For det fjerde at den enkelte erhvervsvirksomhed ligesom den offentlige 

organisation er blevet en vigtig arena for fagligt arbejde såvel som for politisk 

arbejde. Tillidsmandsinstitutionen ændrer i disse år karakter. Udviklingen af et 

uformelt aftalesystem på virksomhederne viser, at tillidsmanden er blevet en 

(mere!) selvstændig og selvberoende faglig repræsentant. Det samme gør det 

forhold, at kravet om virksomhedstilpassede lønforhold og arbejdsbetingelser er 

stigende, og kræver virksomhedsnære forhandlings- og aftalesystemer. I samme 

retning trækker udviklingen i ledelsesretten og i de formelle såvel uformelle 

medbestemmelsesformer, og det forhold, at staten (men også parterne via 

aftalesystemet) er begyndt at pålægge de faglige repræsentanter at implementere 

statslige politikker i øjenhøjde med organisationens medlemmer. 
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• For det femte at den europæiske integration er tiltaget i omfang og dybde, og at 

den europæiske integrationsproces er blevet relevant for de faglige organisationer. 

Siden 1980’erne er der blevet bygget et helt nyt led af EU relaterede politiske 

institutioner ”oven på” og ”ind i” de nationale forhandlings- og 

beslutningsprocesser. Samtidig er beslutningsprocedurerne blevet udviklet, og 

antallet af indflydelseskanaler er blevet forøget. Det samme er konkurrencen om at 

deltage i den politiske beslutningsproces. Samtidig har de europæiske 

interesseorganisationer vundet i betydning, og de danske organisationer er i øget 

grad blevet medlemmer af europæiske interesseorganisationer. Samlet er der skabt 

et nyt politisk system, der sammenføjer den nationale med den europæiske 

interessevaretagelse og tvinger organisationerne til at varetage deres medlemmers 

interesser både i Danmark og i Bruxelles.  

 

De fem udviklingstendenser indebærer, at der også er skabt fem sæt af politiske 

aktører, som HK må være aktiv i forhold til: (I) Politikerne, herunder de politiske 

institutioner – Folketinget og dets medlemmer, Europa-Parlamentet og dets 

medlemmer, regeringen og dens ministre, partierne og deres partigrupper; (II) 

Embedsapparatet både nationalt, regionalt og lokalt, men også i EU-institutionerne 

og her særligt Kommissionen; (III) Andre organisationer og her især 

hovedorganisationen LO, men også andre forbund og interesseorganisationer, samt i 

stigende grad tillige de europæiske arbejdsmarkedsorganisationer; (IV) Medierne, både 

de skrevne og de elektroniske, men også de enkelte journalister, såvel som de forskere 

og analytikere, der skaber den viden, der kan spredes via medierne; og endelig (V) 

Den direkte deltagelse i formelle indflydelseskanaler, hvor påvirkning kan finde sted 

gennem høring, inddragelse og informationsudveksling.  

 

De fem udviklingstendenser indebærer tillige, at de forskellige politiske aktører i dag 

er samlet på tre – og de tre vigtigste – politiske arenaer for politisk påvirkning. Den 

første er det generelle system for forhandling, hvor forhandlinger om løn og 

arbejdsbetingelser er blevet underordnet statens samlede omkostningspolitiske styring 

og udgiftspolitiske kontrol. Den anden er virksomhederne, hvor decentralisering af 

aftalekompetence har åbnet muligheder for partsstyret ledelse. Den tredje er EU som 

i sig selv udgør en stadig mere afgørende, men også stadigt mere kompleks arena for 

påvirkning af de politiske beslutninger.   
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Figur 9: Politiske aktører og arenaer for indflydelse306 
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9.2 Politisk organisation 
Selvom HK udvikler sig til politisk organisation, fordi omgivelserne gør det muligt, og 

muligvis også gør det nødvendigt, så er det stadig HK selv, der kan afgøre, i hvilket 

omfang og eventuelt hvordan det skal ske. Disse valg er som sagt ikke givet på 

forhånd. Det er heller ikke givet, hvad der er det rigtige eller de mulige svar. HK 

befinder sig ligesom andre faglige organisationer, politiske partier og måske endda de 

nationale stater i en mellemtid. Mange af de udviklingstræk, der netop er beskrevet, 

har endnu ikke antaget en sådan ”fastfrossen” karakter, at de er uafvendelige. De er 

heller ikke så gennemskuelige, at vi med stor sandsynlighed kan forudsige, hvilke 

konsekvenser de vil få – end ikke inden for de næste fem år. Mellemtiden er den tid, 

hvor et politisk system ikke mere lever op til vore forventninger til, hvordan det skal 

være opbygget og bør fungere.  Men mellemtiden er også den tid, hvor nogle træk i 

udviklingen er så faste, at de kan identificeres, og vi derfor har tilstrækkelig indsigt til, 

at vi ved hvilke udfordringer vi står overfor. Mellemtiden er derfor strategiernes tid. 

Mellemtiden åbner for valg, og fordi valgene sker på usikre vilkår, bør de forberedes 

og træffes som det de er – strategiske valg. 

 

Overskriften på denne afslutning er derfor strategiernes tid. Og heri ligger der allerede 

en konklusion – og måske den vigtigste konklusion af alle:  

 

- At udviklingen har ændret på betingelserne for at varetage medlemmernes faglige 

interesser, og at HK derfor er tvunget til at overveje, hvordan organisationen ved 

strategiske valg kan varetage sine medlemmers interesser på den mest effektive måde.  

                                                 
306 Figuren er udviklet efter inspiration fra Søren Kaj Andersen. 
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I de sidste 10 år har HK sammen med andre faglige organisationer været optaget af 

forskellige strategier: (1) diskussionen om økonomisk demokrati stillede spørgsmålet, 

hvordan de faglige organisationer kan udvikles til økonomiske organisationer, dvs. en 

organisation, der opbygger fonde, etablerer selskaber og skaber sig formue, med det 

formål at yde medlemmerne økonomiske garantier på grundlag af kollektiv opsparing 

eller investering; (2) diskussionen om servicesamfundet rejste spørgsmålet om 

hvordan de faglige organisationer kan udvikles til service organisationer, dvs. en 

organisation der har til hovedformål at yde service til medlemmerne over en bred 

kam; (3) diskussionen om aftale- og overenskomstsystemets decentralisering gjorde 

det aktuelt at udvikle de faglige organisationer fra en centraliseret til en decentraliseret 

organisation, dvs. en organisation, der er repræsenteret på alle samfundets trin, fra det 

nationale niveau til den enkelte virksomhed; og endelig har på det seneste (4) 

diskussionen om arbejdsformidlingens ”privatisering” stillet spørgsmålet, hvorvidt de 

faglige organisationer skal fungere som private udbydere i markedskonkurrence med 

private selskaber om arbejdsformidling, aktivering m.v. 

 

De mange strategier viser, hvor stor usikkerheden er. De viser også, at det er muligt at 

komme med forskellige svar på de samme udfordringer. Og at strategiske valg derfor 

altid vil være kendetegnet af konflikt – konflikt mellem forskellige holdninger til 

hvordan de forskellige udviklingstræk bør fortolkes. Af samme grund kommer denne 

rapport ikke med grydeklare anvisninger, men peger på de udfordringer, som 

udviklingen stiller HK overfor, og argumenterer for, at HK ligesom andre faglige 

organisationer – uden at have truffet beslutning herom, og uden bevidst at have 

tilstræbt det – har taget skridt til at udvikle sig i retning af at blive en politisk 

organisation. 

 

Konklusionen har vide perspektiver og betydelige konsekvenser. Det er derfor 

afgørende, at vi holder tungen lige i munden, når vi definerer, hvad der menes med en 

politisk organisation, og når vi beskriver, hvad der menes med, at HK allerede har 

taget skridt til at udvikle sig fra faglig til politisk organisation. 

 

For det første er det klart, at HK stadig er en faglig organisation, og at den 

kerneydelse, HK yder sine medlemmer, stadig er den samme, nemlig at være 

forhandlingspart i aftale- og overenskomstsystemet. Sådan ville det også have været, 
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hvis de faglige organisationer havde udviklet sig til økonomiske organisationer. Og 

sådan er det også i dag, selvom HK allerede har udviklet sig til en service 

organisation, og også har opbygget nye – og decentrale – former for repræsentation, 

og desuden på privat basis udbyder formidling og aktivering. I alle de strategier, der er 

diskuteret, og i alle de organisatoriske forandringer, der er foretaget, har der været ét 

gennemgående træk – at kerneydelsen var den samme som tidligere: at være kollektiv 

forhandlingspart og kollektiv garant for medlemmernes fælles og individuelle 

rettigheder. 

 

For det andet er det klart, at selvom HK udvikler sig til en politisk organisation, så vil 

overenskomstsystemets struktur stadig spejles i HK’s organisation. Opdelingen i 

sektorer er en sådan afspejling. Af samme grund må overenskomstsystemets opdeling 

i dag som i fremtiden være at genfinde i organisationens opbygning – både på 

forbundsniveau og i afdelingsstrukturen. Og det er netop hovedbudskabet i denne 

rapport: 

 

- At når HK også i fremtiden skal varetage medlemmernes kollektive interesser, og 

også i fremtiden skal gøre det ved at sikre medlemmerne de bedste vilkår, hvad angår 

løn og arbejdsbetingelser, så vil dette på det organisatoriske plan stille HK overfor 

store udfordringer. 

  

Det er nemlig rapportens hovedbudskab, at betingelserne for at være kollektiv 

aftalepart har ændret sig, og at ændringerne indebærer, at det i dag er mere det 

politiske påvirkningsarbejde, der har indflydelse på de kollektive aftaleresultater, end 

det er forberedelse og gennemførsel af kollektive forhandlinger. De faglige opgaver er 

blevet mere politiserede, dvs. de politiske institutioner – Folketing, regering og de 

politiske partier – har skaffet sig mulighed for at styre og kontrollere lønudviklingen 

uden om hovedorganisationer og fagforbund. De faglige organisationer har også fået 

flere politiske opgaver, når de søger at deltage i de politiske beslutningsprocesser ved 

at anvende politisk påvirkning. De er endelig blevet til egentlige politiske organer, når 

de inden for rammerne af lovgivning og på vegne af den offentlige forvaltning 

implementerer offentlige velfærdsopgaver over for deres medlemmer. 

 

Det er altså ikke, fordi opgaven som kollektiv aftalepart forsvinder, at HK udvikler 

sig fra faglig til politisk organisation. Og det er heller ikke, fordi HK skifter sin 
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nuværende kerneydelse ud med en anden, at HK udvikler sig til politisk organisation. 

Men fordi den traditionelle kerneydelse – at være kollektiv forhandlingspart – i dag 

foregår under andre betingelser end tidligere. Det er derfor rapportens anbefaling, at 

HK overvejer, hvordan organisationen kan fortsætte sin udvikling i retning af politisk 

organisation for at styrke sine muligheder for at varetage medlemmernes kollektive 

interesser under nye betingelser. 

 

Alligevel har HK et valg. HK kan vælge at koncentrere sig om opgaven som 

forhandlingspart og rette al sin opmærksomhed og alle sine ressourcer mod 

forhandlingssystemet og dets håndhævelse. Det kan også gøre det i kombination med 

at yde en udvidet service over for medlemmerne. Men det er denne rapports 

konklusion, at hvis disse opgaver skal ske under hensyntagen til medlemmernes 

traditionelle faglige interesser, så bør HK tage yderligere skridt til at udvikle sig til 

politisk organisation. Det er samtidig vigtigt at understrege, at dette godt kan ske, 

uden at HK opgiver eller nedtoner eller for den sags skyld ændrer sin deltagelse i 

forhandlingssystemet. Eller at HK af samme grund stopper med at udvikle nye 

serviceydelser for medlemmerne; eller at HK opgiver at opbygge kollektive fonde og 

selskaber. At være politisk organisation udelukker ikke at varetage andre opgaver, 

men ændrer prioriteringen af opgaver og stiller HK’s organisering overfor betydelige 

udfordringer. 

 

Med politisk organisation menes der derfor noget ganske sammensat. Lad os først 

beskrive hvad en politisk organisation IKKE er. 

 

En politisk organisation er ikke et politisk parti. Også i fremtiden vil de politiske 

partier have monopol på at repræsentere vælgerne ved valg til Folketing, Europa 

Parlament og kommunale bestyrelser. De politiske partier vil også i fremtiden have 

monopol på, at skulle tage stilling til alle samfundets større eller mindre problemer. I 

modsætning til politiske organisationer skal det politiske parti være parat til at 

overtage regeringsmagten, og varetage samfundets almene interesser. Selvom HK 

udvikler sig i retning af politisk organisation, vil HK ikke være en konkurrent til 

Socialdemokratiet i egenskab af partiorganisation og partigruppe. 

 

En politisk organisation er heller ikke en offentlig myndighed. Den offentlige 

forvaltning – herunder domstolene – vil også i fremtiden have monopol på at træffe 
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juridisk bindende beslutninger og håndhæve loven. Den offentlige myndighed vil også 

i fremtiden have monopol på at inddrage skatter, yde service, varetage almene 

opgaver og sikre en optimal ressourcefordeling. Selvom HK varetager flere offentlige 

myndighedsopgaver og også i dag, som tidligere, deltager i Arbejdsrettens 

bodsafsigelse eller i øvrige former for sanktionering, vil HK ikke udvikle sig til en 

offentlig myndighed. 

 

Lad os dernæst vende os til, hvad en politisk organisation ER: 

 

En politisk organisation er en interesseorganisation. Det er en frivillig association af 

medlemmer, hvis fælles interesser varetages af en ledelse, udpeget efter 

organisationens egne vedtægter, og som er lovlig ifølge lovgivningen. Grundlæggende 

er der ingen forskel på en politisk organisation og en frivillig organisation, ej heller på 

en faglig organisation og en politisk organisation. En politisk organisation er en 

organisation, der varetager sine medlemmers interesser, ved at søge at influere de 

politiske institutioner ved hjælp af lovlige og generelt accepterede påvirkningsmåder. 

Det er en organisation, der varetager sine medlemmers interesser, ved at udnytte de 

påvirkningskanaler som lovgivningen tillader, og som de politiske institutioner giver 

mulighed for at anvende. En politisk organisation er dog forskellig fra en faglig 

organisation, og er det derved, at den frem for deltagelse i det fagretslige system 

anvender politiske indflydelseskanaler til at påvirke udviklingen i medlemmernes 

disponible realløn og generelle såvel som konkrete arbejdsbetingelser. 

  

Endelig skal det tilføjes, at HK altid har været en politisk organisation. Som medlem 

af Arbejderbevægelsen, og som yder af partistøtte til Socialdemokratiet, har der aldrig 

været tvivl om, at HK betragtede sig selv om en faglig organisation med et politisk 

tilhørelsesforhold. HK har også altid været en politisk organisation i den forstand, at 

det har varetaget medlemmernes interesser ved at være repræsenteret i offentlige 

udvalg og ved at søge indflydelse gennem tætte kontakter til medlemmer af 

Socialdemokratiets partigruppe. At være politisk organisation er derfor ikke noget nyt. 

Ej heller for HK. Men det er nyt, at HK er blevet udfordret til at løsne sit 

tilhørelsesforhold til Arbejderbevægelsen, fordi en betydelige del af HK’s medlemmer 

ved deres stemmeafgivning har stemt på andre partier end SD, og fordi en betydelig 

procentdel af dem ved spørgeskemaundersøgelser har svaret, at de ikke mener at HK 

skal yde økonomisk støtte til partier. Det er også noget nyt, at Socialdemokratiet er 
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blevet udfordret til at løsne sit tilhørelsesforhold til fagforbundene. Endelig er det 

noget nyt, at opgaven med at repræsentere medlemmernes interesser i offentlige 

udvalg og gennem multiple kanaler for politisk indflydelse har taget det omfang, som 

det har.  

 

Når vi derfor taler om, at HK udvikler sig til politisk organisation, er det vigtigt at 

understrege, at dette i sagens natur betyder både en afpolitisering af HK, og en 

politisering af HK, men på nye vilkår. Der er tale om en afpolitisering i den forstand, 

at HK er ved at frigøre sig fra Socialdemokratiet, og Socialdemokratiet er ved at 

frigøre sig fra LO, og at såvel parti som forbund derfor trækker i retning af at løsne 

båndende inden for Arbejderbevægelsen. Der er samtidig tale om en politisering i den 

forstand, at HK ligesom andre forbund er begyndt at dyrke forbindelser til flere 

partier og er begyndt at påvirke disse på andre måder end gennem traditionel 

partistøtte.  

  

Når det hermed er gjort klart, hvad der menes med politisk organisation, er det også 

klart, hvad det er for nogle valg, HK står overfor i spørgsmålet om at udvikle sig til en 

politisk organisation. HK har en række valg at træffe. Og de går ud på, hvilke opgaver 

HK vil varetage i egenskab af politisk organisation? Hvordan HK ønsker at fungere i 

egenskab af politisk organisation? Og endelig, hvordan HK vil organisere sig for at 

kunne gøre det? Det er på ingen måde klart, hvilke opgaver, der bør indgå i en 

politisk organisations portefølje. Det er heller ikke klart, hvordan en politisk 

organisation kan eller bør varetage sine politiske opgaver. Det er endelig ikke klart, 

hvordan en politisk organisation skal organiseres. HK står derfor i sagens natur 

overfor strategiske valg, dvs. valg der skal træffes på grundlag af en betydelig 

usikkerhed, men som samtidig sker med sikkerhed for, at en række udviklingstræk 

allerede har betydet, at HK har udviklet sig i retning af en politisk organisation og har 

skabt mulighederne for, at denne udvikling kan fortsætte.  

 

I det følgende peges der på fem sådanne områder, hvor strategiske valg er mulige og 

muligvis nødvendige:  
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9.3 Partistøtte 
HK skal vælge, hvordan at forholde sig til de politiske partier. I LO såvel som i 

fagforbundene har partistøtte længe været et ivrigt debatteret emne. Debatten har dog 

kun i begrænset omfang forholdt sig til, hvad formålet med partistøtten egentlig er 

(eller skal være)? Skal partistøtte anvendes til at støtte Socialdemokratiet; opretholde 

det eksisterende partisystem; styrke det parlamentariske demokrati? Eller skal støtten 

anvendes til at styrke organisationernes politiske indflydelse; gøre det muligt for de 

faglige organisationer at påvirke partierne; fremme organisationsmedlemmernes 

politiske interesser?  

 

Principielt set er valget ikke svært. Det er ikke HK’s opgave i egenskab af politisk 

organisation at yde støtte med det formål at påvirke det parlamentariske demokrati. 

Ingen politisk organisation har til opgave at søge indflydelse på selve det 

parlamentariske demokratis fremtid, eller dets magtfordeling. Det samme gælder 

partisystemet, dvs. eksistensen af en flerhed af partier, der indbyrdes konkurrerer om 

regeringsmagten. Både det parlamentariske demokrati, den eksisterende 

konstitutionelle magtfordeling og partisystemet som sådan er rammebetingelser, som 

enhver politisk organisation må acceptere og ikke bør søge at influere.  

 

Konkret er valget mere svært. Aktuelt står HK i et dilemma. På den ene side er 

traditionen vigtig. Der eksisterer institutionelle, men også personlige og for nogle 

tilmed følelsesmæssige bånd til Arbejderbevægelsen og til Socialdemokratiet. Disse 

kan ikke rives over uden betydelige omkostninger og risici. På den anden side står det 

forhold, at en betydelig del af HK’s medlemmer har brudt loyaliteten til 

Arbejderbevægelsen og ikke mere stabilt stemmer for Socialdemokratiet, og at HK 

samtidig – på grund af den parlamentariske udvikling generelt – har etableret 

forbindelser til andre partier, i hvert fald til deres ordførere og partigrupper, og i 

hverdagens politiske arbejde indgår netværk af repræsentanter fra mange partier og 

mange organisationer, herunder arbejdsgiverorganisationer.  

 

Valget synes derfor at stå mellem tradition og fornyelse. Men så let er det ikke. Her 

som i andre tilfælde er det et spørgsmål om, hvad HK har som sit primære formål 

eller sin vigtigste mission. Ingen er i tvivl om, at HK har til formål at varetage sine 

medlemmers interesser. Ej heller at disse interesser især drejer sig om den disponible 
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realløn og om arbejdsbetingelser. På den baggrund rejser spørgsmålet sig, hvorvidt 

medlemmernes interesser varetages bedst ved at yde partistøtte eller slet ikke at gøre 

det; og eventuelt at gøre det til Socialdemokratiet og ikke til andre partier. I denne 

rapport tages der – som understreget i indledningen – udgangspunkt i det argument, 

at hvis partistøtte skal anvendes, skal det være fordi, det er et effektivt redskab til 

fremme af organisationens og medlemmernes interesser. Det anbefales derfor, at HK 

yder partistøtte, men at HK overvejer, hvorledes partistøtte kan udvikles til et redskab 

for varetagelse af en flerhed af medlemmernes interesser. I den sammenhæng bør 

følgende muligheder indgå: 

 

• HK overvejer at ændrer sin partistøtte til at indbefatte en flerhed af partier og 

ikke bare Socialdemokratiet. 

•  HK overvejer at yde valgstøtte til en flerhed af partier og ikke bare til 

Socialdemokratiet. 

• HK overvejer at yde støtte til partigrupper, på grundlag af aftaler om 

gennemførsel af bestemte politiske opgaver. 

•  HK overvejer at yde støtte til udvalgte kandidater til Folketing, Europa 

Parlament, men også til kommunalbestyrelser og amtsråd. 

•  HK overvejer at yde støtte til regionale og lokale partiafdelinger og til 

partigrupper i Europa Parlamentet. 

 

Desuden bør disse andre overvejelser indgå: 

 

HK overvejer hvilket netværk af partier, der ideologisk og interessemæssigt er 

beslægtede, og som organisationen på dette grundlag kan træffe beslutning om bør 

ydes støtte. 

 

HK overvejer hvordan den interne beslutningsproces i HK kan tilrettelægges, således 

at der kan træffes kollektiv beslutning om den politiske støttes omfang og til hvem, 

den bør ydes. 

 

HK overvejer hvordan at deltage i valgkampe med egne budskaber og efter egen 

valgkampsstrategi. 
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Alt dette indebærer ikke noget brud med den lange tradition for at yde partistøtte. 

Det indebærer heller ikke, at der brydes med traditionen for at yde støtte til 

Socialdemokratiet. Det fører derimod til, at HK påtager sig at handle rationelt, dvs. at 

organisationen til enhver tid vælger det handlingsalternativ, der på et givet tidspunkt 

findes, og som med størst sandsynlighed bidrager til at realisere organisationens 

målsætninger. At handle rationelt indebærer derfor at træffe beslutning fra sag til sag 

og fra valgkamp til valgkamp om, hvilken støtte og støtteform, der med størst 

sandsynlighed varetager flertallet af medlemmernes interesser. Det indebærer også, at 

HK sætter medlemmernes interesser over traditionen, og placerer støtten der, og på 

den måde, hvor den med størst sandsynlighed giver det mest formålsrettede resultat. 

Den indebærer endelig, at HK’s medlemmer og dens politiske ledelse bør træffe 

afgørelse om, hvordan beslutninger om partistøttens omfang og dens fordeling skal 

foretages.  

 

HK står overfor en række valg. HK skal vælge mellem at yde partistøtte eller ikke. 

HK skal også vælge mellem at yde en generel støtte til Socialdemokratiets 

partiorganisation, eller en målrettet støtte, der kan indebære, at der ydes støtte til flere 

partier, og at støtten gives efter aftale. HK skal videre vælge mellem at give støtte til 

partigrupper frem for til en partiorganisation, og at støtte enkeltkandidater frem for at 

det overlades til partiorganisationen at afgøre, hvem der skal modtage hvilken støtte. 

HK skal også vælge hvilke partier, det ønsker at støtte, og ud fra hvilket generelt 

værdigrundlag eller ideologisk grundlag dette skal ske. Endelig skal HK opbygge de 

organisatoriske forudsætninger for, at det ved intern beslutning kan afgøre, hvilke 

partier og kandidater, der ydes støtte til og hvilket omfang støtten skal have. 

 

Det bør samtidig være klart, at: 

 

HK i egenskab af organisation ikke yder anden støtte end lovgivningen tillader. 

HK tilstræber fuld offentlighed og åbenhed om hvilken støtte der er givet – til hvem 

og med hvilket formål. 

 

HK sikrer at støtte kun gives til partier og kandidater, der indvilger i at tilstræbe 

åbenhed og offentlighed omkring støtten og dens formål. Og at: 
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HK kun yder støtte til personer og partier, der arbejder inden for rammerne af den 

konstitutionelle magtfordeling og inden for rammerne af normer for et velfungerende 

parlamentarisk demokrati.  

 

Samtidig bør HK dog også overveje, hvordan indirekte støtte fra HK til partier kan 

anvendes. Ved indirekte støtte menes den støtte, der gives partier og kandidater uden 

at det indebærer pekuniær – pengemæssig – støtte. Indirekte støtte kunne f.eks. være i 

form af favorable priser på køb af forskellige ydelser, eller i form af at kunne trække 

på organisatorisk kapacitet i det daglige arbejde såvel som, og måske især, i 

spidsbelastende situationer under valgkampe. Mulighederne for indirekte støtte er 

mangfoldige og umulige at opgøre. I den sammenhæng bør det overvejes, at: 

 

HK udarbejder en plan for anvendelse af indirekte støtte, og hvad der konkret kan 

menes med indirekte støtte. 

 

HK skelner mellem indirekte støtte til partiorganisationer, partigrupper og kandidater. 

 

HK skelner mellem indirekte støtte til valgkamp og indirekte støtte til udvalgte 

politiske formål. 

 

Det bør som en selvfølge være givet, at enhver indirekte støtte sker inden for 

lovgivningens rammer og på grundlag af normer for et velfungerende parlamentarisk 

demokrati. Det bør også tilstræbes, at HK udvikler en holdning til, hvorvidt indirekte 

støtte bør være omfattet af norm for åbenhed og fuld offentlighed. Der er ingen tvivl 

om, at indirekte støtte allerede nu er, men endnu mere i fremtiden, vil blive en vigtig 

støtteform. Og at alene dette i stigende grad vil rette offentlighedens interesse mod, 

hvem der yder indirekte støtte til hvem og med hvilket formål. I den sammenhæng 

bør HK gå i front og søge at etablere regler/normer for åbenhed og fuld offentlighed 

om den direkte såvel som den indirekte støtte.  

 

9.4 Strategisk påvirkning 
HK skal afgøre, hvordan organisationen kan tænke og handle strategisk og forholde 

sig fremadrettet og helhedspræget til konkurrencen om politisk indflydelse. I den 

øgede kappestrid mellem de faglige organisationer om at påvirke de politiske 
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institutioner, ligger den største konkurrencefordel i at kunne handle strategisk. Det 

kræver, at HK kan agere samfundspolitisk, dvs. med et bredt sæt af politiske 

målsætninger og med interesser på et langt bredere område end løn og 

arbejdsbetingelser. Udviklingen af statens økonomistyring stiller krav herom. De store 

forhandlingssystemer (budgetforhandlingerne, finanslovsforhandlingerne, de 

kommunaløkonomiske forhandlinger og overenskomstforhandlingerne) gør det også. 

Forhandlingssystemet samordner løn og arbejdsbetingelser med alle mulige slags 

politikker inden for rammerne af den samfundsøkonomiske omkostningsstyring, og 

tvinger de deltagende parter til at se beskæftigelsespolitikken, ligesom 

arbejdsmarkeds- og socialpolitikken og igen undervisnings- og uddannelsespolitikken, 

inden for rammerne af statens økonomistyring. Forhandlingssystemet har også en 

lang tidshorisont. Budget- og finansforhandlinger forholder sig til 

ressourceanvendelsen fem til ti år ind i fremtiden.  

 

På grundlag af den forudgående analyse er det således ikke svært at argumentere for, 

at strategisk handling er blevet en vigtig konkurrenceparameter. Men netop dette 

stiller HK overfor en række dilemmaer. På den ene side står det forhold, at HK’s 

nuværende organisatoriske opbygning et udtryk for en lang tradition for 

sektoropdeling og decentralisering, der spejler overenskomstsystemets struktur. 

Traditionelt har sektorer og afdelinger også en betydelig autonomi, ligesom den 

faglige og administrative ledelse altid har haft en betydelig indflydelse. HK har ikke 

tradition for at blive hierarkisk ledet. Organisationen har heller ikke tradition for at 

ønske en stærk politisk ledelse. På den anden side står det forhold, at kravet om at 

varetage medlemmernes interesser kræver fremadrettet og helhedsorienteret handling, 

dvs. at HK optræder som en enhedsaktør og gør det på grundlag af langsigtede 

målsætninger og helhedsorienterede prioriteringer.  

 

Valget synes således at stå mellem sektoropdeling og autonomi på den ene side, og en 

hierarkisk organisation baseret på en stærk politisk ledelse. Men så let er det ikke. Her 

som i andre tilfælde er det et spørgsmål om tidsfaktoren. HK er ved at udvikle sig til 

politisk organisation, men har ikke gjort det ”over natten”. Behovet for at tage 

yderligere skridt kommer også langsomt og kan ikke – og skal ikke - løses ved et 

organisatorisk snuptag. Udviklingen fra i hovedsagen at være en faglig til i hovedsagen 

at blive en politisk organisation vil strække sig over de næste fem til ti år, og 

tidsrammen i sig selv giver HK gode muligheder for at udvikle en strategi for, 
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hvordan organisationen gradvist og løbende kan udvikles. En sådan strategi bør dog 

indbefatte en række valg. I det følgende peges der på tre sådanne valg: 

 

(1) HK skaber forudsætningerne for at kunne handle helhedsorienteret, med et 

langsigtet perspektiv, baseret på fremadrettede målsætninger, og at dette sker ved at 

den politiske ledelse styrkes. Det samme må den interne koordination. På nuværende 

tidspunkt er dette HK’s største udfordring. HK har især behov for, at den politiske 

ledelse træffer strategisk rettede beslutninger til forudsætning for, at den interne 

koordination kan styrkes. Første prioritet for den politiske ledelse er, at udarbejde 

strategier – langsigtede målsætninger og resultatkrav. Anden prioritet er, at optræde 

som enhedsaktør – udadtil, men også indadtil. Tredje prioritet er, at sikre den interne 

koordination, dvs. at de langsigtede målsætninger og prioriteringer bliver gennemført i 

hverdagens politiske interessevaretagelse. At handle som enhedsaktør, kræver politisk 

enighed, stærk samordning, medarbejderens opbakning, og at de angivne rammer og 

resultatkrav bliver implementeret. 

 

Den interne samordning i HK synes i dag at halte på fire dimensioner: 1) mellem 

sektorerne og den politiske ledelse; (2) mellem den politiske ledelse og 

serviceafdelinger, men især sekretariaterne; (3) mellem de analytiske arbejdende 

sekretariater og kommunikationsafdelingerne (-medarbejderne), og (4) mellem de 

strategisk orienterede dele af organisationen og de faglige eller administrative dele. I 

udviklingen fra faglig til politisk organisation har HK mødt en række organisatoriske 

barrierer. Det samme har andre organisationer. Der ligger en konkurrencefordel i, at 

HK allerede nu overvejer, hvorledes organisationen kan udvikle sig i retning af en 

enhedsaktør. Det kan anbefales, at HK overvejer, hvad det kræver at få de fire 

ovennævnte dimensioner bedre koordineret og forholder sig til, hvordan en plan for 

organisatorisk tilpasning kan udarbejdes. I den sammenhæng bør indgå overvejelser 

over, hvilke betingelser der skal være til stede, for at den politiske ledelse såvel som 

hele organisationen kan agere som en politisk organisation – dvs. på et bredt felt af 

politiske fokusområder, på grundlag af langsigtede målsætninger, og ved anvendelse 

af multiple indflydelseskanaler, men alligevel som en enhedsaktør. 

 

(2) HK skaber forudsætningerne for at kunne handle som en samfundspolitisk 

orienteret organisation. På nuværende tidspunkt er HK organiseret som en faglig 

organisation og efter en sektormodel, der svarer til den traditionelle opdeling mellem 
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privat og offentlig, statslig og kommunal, og så fremdeles. Denne opdeling har HK 

allerede taget skridt til at ændre.  HK har dog behov for at overveje, hvad det 

indebærer, at organisationen udvikles fra at være opbygget som en faglig organisation 

til en organisation, der skal – og bør – varetage et bredere sæt af faglige såvel som 

politiske målsætninger. Første prioritet må være at udvælge de tværgående 

fokusområder, HK i fremtiden vil koncentrere sin interessevaretagelse omkring. 

Aftaler og overenskomster vil selv sagt være vigtige i fremtiden, men da det er 

evident, at den disponible realløn ikke afgøres alene – og ikke engang især – gennem 

overenskomstsystemet, bør HK overveje hvilke andre politikområder, der skal 

påvirkes – skattepolitik, socialpolitik, beskæftigelsespolitik, etc. Det vigtige her er 

således ikke at lave strategier for, hvordan de enkelte politikker hver og især kan 

anvendes til at påvirke realløn og arbejdsbetingelser, men at betragte udvalgte 

politikker på tværs og udvælge et sæt af fokusområder, der sammentænker de 

opsplittede politikker og anskuer dem ud fra de formål, HK har påtaget sig at 

gennemsætte. 

 

(3) HK skaber forudsætningerne for at kunne vinde indflydelse på udvalgte niveauer 

og led af statens økonomistyring. Det er først og fremmest den statslige omkostnings- 

og udgiftspolitiske styring, der begrunder, hvorfor HK bør udvikles til en 

samfundspolitisk orienteret organisation. Det er også, fordi der inden for rammerne 

af statens økonomistyring og ved hjælp af mål og resultatkrav, sker en samordning af 

de mange sektorpolitikker, at behovet for tværgående fokusområder er opstået. I den 

sammenhæng har HK aktuelt et problem. Problemet ligger deri, at organisationen har 

mange ressourcer rettet mod finanslovsforhandlingerne, men kun få mod de 

budgetforhandlinger, der går forud for finanslovsforhandlingerne, og de 

kommunaløkonomiske forhandlinger, der følger efter. Og endelig at det ingen 

ressourcer har rettet mod hverken den kontraktstyring, hvorigennem mål og 

resultatkrav bliver implementeret, eller den opfølgende indsats, der sker gennem 

evaluering, benchmarking eller andre redskaber til måling af effektiviteten i den 

gennemførte indsats.  

 

På den baggrund bør HK overveje, hvordan den kan påvirke udvalgte niveauer og 

udvalgte led i statens økonomistyring. Her spiller de tværgående fokusområder 

selvfølgelig en vigtig rolle. Men ligeså vigtigt er det, at disse områder tænkes på langs 

af niveauerne national, regional, lokal og virksomhed.  
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Den forudgående analyse har afsløret, hvordan den regionale (amtslige) 

arbejdsmarkedspolitik og den lokale (kommunale) beskæftigelsesindsats er blevet 

inddraget i statens økonomistyring. Men også, at især den regionale 

arbejdsmarkedspolitik af samme grund har mistet selvstændighed og betydning. Den 

har samtidig vist, at det kommunale niveau er blevet vigtigere, men at 

virksomhedsniveauet er blevet endnu vigtigere.  Det er derfor nødvendigt, at HK 

overvejer hvordan fokusområder ikke bare tænkes på tværs af politikområder, men 

også på langs af de forskellige niveauer, og at det sker med det perspektiv for øje, at 

mange afgørende beslutninger i dag træffes helt i bunden af systemet – kommunalt, 

ligesom i de enkelte offentlige organisationer og private virksomheder.  

 

Det politiske system i Danmark har i de senere år gennemgået væsentlige ændringer, 

og er af samme grund kommet til at fungere på en ganske paradoksal måde. Der er 

sket en voldsom centralisering af de omkostnings- og udgiftspolitiske beslutninger. 

Statens økonomistyring har på grundlæggende vis ændret betingelserne for politisk 

indflydelse. De friheder der tidligere eksisterede for de faglige organisationer til at 

deltage i de politiske beslutningsprocesser er fra 1990’erne gradvist blevet inddraget. 

Der er samtidig sket en betydelig kommunalisering og virksomhedsorientering. 

Kommunerne har fået en større rolle i aktiveringspolitikken; det samme har 

virksomhederne i aftalesystemet. På virksomhedsniveau foregår en afgørende kamp 

om ledelsesretten. Samlet set indebærer denne centralisering og decentralisering nye 

udfordringer og nye konfliktområder. HK bør udvælge fokusområder med vægt på, at 

de skal kunne gå på tværs af politikområder og på langs af niveauer. Ved udpegningen 

må der på den ene side lægges vægt på, at statens økonomistyring allerede foregår på 

grundlag af sådanne fokusområder (”ældrepuklen”, f.eks.), og at mange beslutninger 

med konsekvenser for medlemmers disponible realløn og konkrete arbejdsbetingelser 

afgøres dybt i forhandlingssystemets bund. 

 

9.5 Proaktiv deltagelse – alliancer og netværk 
HK skal afgøre hvordan organisationen kan gennemsætte en strategisk orienteret 

politik. Analysen af de politiske indflydelseskanaler har vist hvilke redskaber, der er de 

mest hensigtsmæssige. Det er blevet dokumenteret, at de formelle indflydelseskanaler 

har mistet betydning, og at de uformelle i dag er de mest effektive til varetagelse af 
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interesser. At deltage i høringsprocessen er i dag mindre relevant end tidligere. Det 

samme er repræsentation i offentlige udvalg, bestyrelser eller andre formelle 

sammenhænge. Udviklingen hænger især sammen med regeringens stramning af den 

omkostnings- og udgiftspolitiske styring, der til sammen har ændret på betingelserne 

for politisk interessevaretagelse. Af samme grund er der opstået en række 

udfordringer. Flere af disse har HK allerede forholdt sig til. Det er rapportens 

konklusion, at HK’s formænd, sektorformænd og sekretariater har udviklet betydelige 

evner til at kombinere formelle med uformelle kanaler, og at der i organisationen 

allerede er en viden om og en opmærksomhed rettet imod behovet for at udvikle 

disse yderligere. Som sagt: HK har allerede taget skridt i retning af at blive en politisk 

organisation. Og anvendelsen af uformelle kanaler er et af de områder, hvor dette 

viser sig. 

  

Udviklingen fra formelle i retning af uformelle kontaktformer indebærer, at 

konkurrencen mellem de faglige organisationer om politisk indflydelse er blevet 

skærpet – og må forventes at blive det yderligere. De uformelle kanaler skærper 

konkurrencen om indflydelse. I de formelle kanaler blev magten fordelt gennem 

lovgivning og regeringsbeslutning. I mange år var det stabilt LO og DA, der 

repræsenterede arbejdsmarkedsinteresser. I dag er magten ikke givet og fordeles ikke 

ved lov eller beslutning; i dag skal magtpositioner vindes og fastholdes på eget 

initiativ; endelig er det ikke mere givet, at det er hovedorganisationerne, der 

repræsenterer deres forbund eller medlemsvirksomheder. Forbundene er blevet en 

vigtig selvstændig deltager, det samme er de enkelte virksomheder. Samtidig er der 

udviklet nye former for uformel deltagelse – især forskellige typer af lobbyisme. 

Lobbyisme er en ny påvirkningsform i Danmark. Den er endnu kun i sin vorden. På 

den baggrund er det en særlig udfordring for de faglige organisationer, at udvikle 

lobbyisme som en vigtig indflydelseskanal.  

 

Generelt er en proaktiv deltagelse vigtig, og bliver endnu mere så, i takt med at der 

udvikles nye former for lobbyisme. Proaktiv deltagelse kræver, at man er tidligt ude 

og ved, hos hvilke aktører det er centralt at øve påvirkning. Den proaktive deltagelse 

er ligeså vigtig i dansk sammenhæng som i forbindelse med påvirkning ind i EU’s 

politiske institutioner. Analysen har vist, at politiske beslutningsprocesser i Danmark 

og i Bruxelles er blevet mere ens med vægt på initiativ, netværksdannelse, 

alliancedannelse og teknisk kompetence, kombineret med indsigt i 
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beslutningsprocedurer og tilrettelæggelse af langstrakte påvirkningsprocesser. At 

handle proaktivt indebærer derfor overvejelser over, hvordan HK’s organisation og 

interne beslutningsproces samt medarbejdernes kompetenceprofil kan ændres i tråd 

med udvikling i de politiske beslutningsprocesser. 

 

HK bør overveje: 

 

• Hvordan HK kan anvende formelle og uformelle indflydelseskanaler i 

kombination med helhedsorienterede og fremadrettede påvirkningsforsøg. HK’s 

medarbejdere har gode erfaringer hermed. Læren er, at én indflydelseskanal 

sjældent alene vil være nok, fordi hver enkelt har en række svagheder. Af samme 

grund er processtyring blevet vigtig. Det er vigtigt, at HK har overblik over, hvilke 

kanaler organisationen har brug for at anvende, men også hvilke kanaler den 

faktisk har mulighed for at anvende, og hvornår det bør ske. Det er videre vigtigt, 

at HK ved, hvornår medarbejdere fra organisationen faktisk er aktive, og hvilke 

kanaler de anvender. Den overordnede processtyring må samles i organisationen. I 

dag er det svært at se, hvordan den politiske deltagelse styres og besluttes. Det er 

også givet, at megen styring og beslutning er overladt til den enkelte medarbejder, 

og at der på dette grundlag sker en uformel koordination i organisationen. Sådan 

bør det også være i fremtiden. Uformel deltagelse fordrer, at den enkelte 

medarbejder (formand, sektorformand, sekretariatsmedarbejder) har en udvidet 

frihed til at tage initiativ og fleksibelt kan tilpasse sig mulighederne. Men HK bør 

overveje, hvordan den politiske ledelse kan inddrages endnu mere end allerede i 

processtyringen, og hvordan procedurer for en intern koordination kan udvikles. 

Uden en overordnet processtyring kan HK ikke gennemsætte en helhedsorienteret 

og strategisk tilrettelagt samfundspolitik. Andre organisationer har mange års 

erfaring med på den ene side at give den enkelte medarbejder frihed til selv at tage 

initiativ, og på den anden side at indordne denne i en central processtyring. De 

klassiske eksempler er brandvæsen og politi og forsvar. Et mere nærliggende 

eksempel er Dansk Industri, som vel i dag er blandt de bedst fungerende på dette 

plan i Danmark. 

 

• Netværksdannelse er et vigtigt redskab til politisk påvirkning. Det ved 

medarbejderne i HK allerede, og de fleste anvender netværksdannelse med 
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udbytte. De foregående analyser viser da også, at netværk i dag udgør det måske 

vigtigste redskab – både på det centralstatslige, det regionale og det lokale plan. 

Også i EU er netværk uomgængelige. Netværk beskrives af flere respondenter som 

afgørende for, om man er med i beslutningerne eller ej. En stor del af en HK’s 

udadvendte aktiviteter bør derfor bestå i at opbygge og vedligeholde netværk, 

skabe personlige relationer og etablere gensidig troværdighed. Der er naturligvis 

grænser for, hvor mange netværk den enkelte medarbejder kan indgå i, og netværk 

skabes heller ikke uden videre. Alligevel er det vigtigt for HK at overveje, hvilke 

organisationer, myndigheder og personer, det er vigtigt at have netværk til, evt. 

opdelt på særligt udvalgte fokusområder. Derudover bør HK være opmærksom på, 

at afsætte ressourcer til etablering og pleje af netværk. Endelig bør HK være 

opmærksom på, at der er flere enkeltmedarbejdere, der har omfattende erfaringer 

med netværksdeltagelse, men at disse erfaringer ikke spredes til organisationen og 

bliver en del af den kollektive viden. HK bør derfor tage initiativ til at samle 

erfaringer og sprede dem kollektivt, evt. ved undervisningsforløb.  Det er vigtigt at 

præcisere, at det ofte er lettere at skabe netværk med andre, hvis man har noget at 

bidrage med som organisation og person, f.eks. en særlig viden, god 

dokumentation, fremadrettede konsekvensberegninger, teknisk ekspertise, 

kendskab til særlige forhold, eller har adgang til centrale beslutningstagere. 

Analysen viser, at der handles med information og viden overalt, også indenfor 

HK og mellem HK og LO, og at netværk gør mere end blot at skabe en platform. 

Netværk sikrer, at de involverede kan få de samme ideer, f.eks. en fælles opfattelse, 

af hvilke problemer der er vigtige, hvordan de skal forstås, og måske også hvordan 

de skal løses. På den måde kan netværk være med til at udvikle fokusområder, og 

til at finde fælles løsninger. På den baggrund bør HK overveje, hvorvidt 

netværksrelationerne til LO og til andre forbund kan styrkes. HK har tætte 

relationer til LO og spiller sammen med LO på mange planer. Men der synes 

behov for at styrke de netværksbaserede relationer mellem sekretariater og 

tekniske medarbejdere. 

 

•  I sammenhæng med udviklingen af uformelle indflydelseskanaler er 

alliancedannelser – der omfatter flere partier, flere faglige organisationer og 

arbejdsgiverorganisationer – blevet vigtige. Også den øgede konkurrence mellem 

organisationer om indflydelse fremmer alliancedannelse som et redskab til 
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påvirkning. HK’s medarbejdere er vidende herom, de bruger en del ressourcer på 

at danne og indgå i alliancer. HK har stabile alliancer med Kommunernes 

Landsforening og Amtsrådsforeningen på det kommunale område. Ligeså har HK 

alliancer med arbejdsgiverne – f.eks. Dansk Handel og Service – på det private 

område og med Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirke på service 

området. På samme måde anvender HK i stor grad LO som ”gennemgangskanal” 

til indflydelse – både i forbindelse med deltagelse i udvalg og i forbindelse med 

udarbejdelse af fælles høringssvar. HK indgår tilsvarende i alliancer med andre 

forbund f.eks. på det beskæftigelsespolitiske område, hvorimod det synes svært at 

etablere sådanne alliancer på det uddannelsespolitiske område. Behovet for at 

indgå i alliancer stiller krav om troværdighed og forudsigelighed – det koster dyrt 

at løbe fra aftaler. Det stiller også krav om, at kunne formulere egne interesser og 

at kunne gøre det ud fra konsistente og stabile målsætninger på udvalgte områder 

– alliancer må aldrig føre til, at HK mister blikket for sine egne interesser. Det 

stiller videre krav om, at HK kan formulere egne interesser i lyset af en større 

gruppe af organisationers fællesinteresse – alliancer indebærer, at de særlige 

interesser kan mødes i en fællesinteresse. Og endelig stiller det krav om, at HK 

ikke søger at opnå fordele på bekostning af andre alliancepartnere – det koster dyrt 

at vinde, hvis andre taber. Alliancedannelse er således en kunstart – krævende og 

farlig. Det kræver særlige evner og forudsætninger at deltage. Alliancer er omfattet 

af et særligt sæt af spilleregler. Der er også særlige risici forbundet med at indgå i 

alliancer. Alliancer kan give forpligtigelser og skabe bindinger, som kan være imod 

HK’s lang- eller endda kortsigtede interesse. HK bør udvikle en strategi for 

alliancedannelse. HK bør overveje, hvilke organisationer, organisationen ønsker at 

indgå i alliance med. Hvilke faglige organisationer? Hvilke partier? Hvilke 

arbejdsgiverorganisationer? Analysen viser, at respondenterne i HK 

samstemmende betegner politisk ”berøringsangst” som en fare for effektiv 

interessevaretagelse. Respondenterne understreger nødvendigheden af, at HK har 

kontakter til flere partier, herunder til de borgerlige partier. De understreger også 

nødvendigheden af, at HK har kontakter til andre organisationer, herunder til 

arbejdsgiverorganisationer. Endelig understreger de nødvendigheden af, at HK 

tager skridt til at afklare, hvordan arbejdsdelingen i fremtiden skal være mellem LO 

og HK. Der er ingen tvivl om, at LO udgør en traditionel og helt særlig 

alliancepart i det daglige påvirkningsarbejde. De uformelle kanaler har dog givet 

mulighed for at ”gå-gennem” LO, men også at ”gå alene” i forhold til LO, eller at 
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kombinere de to. Selve det forhold, at antallet af alternativer er steget, rejser 

spørgsmål om arbejdsdelingen mellem de to. På den baggrund bør HK overveje, at 

igangsætte en proces til afklaring af den fremtidige arbejdsdeling, herunder – og 

måske især – på det europæiske plan. Denne bør selvfølgelig indebære, at de øvrige 

forbund inddrages. Der er heller ingen tvivl om, at Kommunernes Landsforening i 

egenskab af politisk organisation (men også i egenskab af arbejdsgiverorganisation) 

spiller en vigtig rolle for HK. På samme vis – men slet ikke i samme omfang – har 

HK gode forbindelser til andre arbejdsgiverorganisationer, herunder 

Amtsrådsforeningen. I den forbindelse bør HK overveje, hvilke andre 

organisationer HK ønsker at danne stabile alliancer med. HK bør også overveje, 

hvordan sådanne alliancer fastholdes som ligeværdige koalitioner, således at HK 

undgår en af alliancespillets største faldgruber – at organisationen kommer i et 

afhængighedsforhold til andre organisationer; et forhold, der enten kan anvendes 

imod HK eller kan virke begrænsende på organisationens handlemuligheder. HK 

bør tilrettelægge kursusforløb for medarbejdere i de særlige spilleregler og i de 

særlige former for spil, der kendetegner koalitionsdannelser.  

 

På et mere generelt plan bør HK overveje, hvilke normer for god repræsentation 

(good governance) medarbejderne i HK skal følge, når de opbygger og indgår i 

netværk, og når de opbygger og indgår i alliancer. Ligesom netværk er alliancer et 

godt redskab, men indebærer også væsentlige risici. HK bør derfor tage initiativ til at 

udvikle en kodeks for god deltagelse i netværk, herunder for, hvordan alliancer kan 

anvendes uden at sætte uhensigtsmæssige bindinger på HK’s handlemuligheder. 

 

9.6 Proaktiv deltagelse – viden og meninger 
HK skal afgøre, hvordan den politiske dagsorden kan anvendes som 

indflydelseskanal, og opbygge det tilstrækkelige beredskab for at dette kan lade sig 

gøre. En proaktiv deltagelse kræver, at HK oparbejder kapacitet til at påvirke 

vidensdannelsen i samfundet og meningsdannelsen i medierne. Problemstillingen er 

kompleks, men HK synes allerede at have taget vigtige skridt til at deltage i 

kappestriden om problemudpegning og medieopmærksomhed. På den baggrund bør 

HK overveje at udvikle en politisk kommunikationsstrategi. Med politisk 

kommunikationsstrategi menes en strategi for, hvordan vidensdannelse kan 

kombineres med meningspåvirkning, og hvordan den politiske journalistik kan 
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anvendes til at påvirke den politiske dagsorden. Der er derfor tale om en øvelse, der 

går ud på, at tænke igennem alle led og alle niveauer i fødekæden til den politiske 

dagsorden, men at gøre det, inden for rammerne af en samlet strategi for, hvad en 

kommunikationsstrategi vil have af konsekvenser for HK på det organisatoriske plan, 

for HK’s politiske ledelse og for HK medarbejdernes daglige arbejdsrutiner. Det er 

vigtigt at understrege, at en politisk kommunikationsstrategi rækker videre end 

spørgsmålet om ”branding” og spørgsmålet om informationsarbejde og endda videre 

end spørgsmålet om at skabe positiv opmærksomhed via medierne. I en politisk 

kommunikationsstrategi sammentænkes vidensdannelse (dvs. hvilke analytisk viden 

HK ønsker at have monopol på), med meningsdannelse (dvs. hvordan denne viden 

gennem multiple kanaler – lobbyisme m.v. – kan spredes), med mediepåvirkning (dvs. 

hvordan viden omsættes til journalistiske nyheder), og hvilke konsekvenser dette har 

for ens egen organisation på alle dens ledder og kanter. 

 

Behovet for en sådan kommunikationsstrategi er opstået, fordi konkurrencen om 

uformel indflydelse er blevet skærpet, og fordi regeringen siden 1990’erne har gjort 

det sværere at påvirke beslutningsprocesserne gennem formel inddragelse. Der er 

således intet odiøst i, at udvikle kapaciteten til at påvirke politiske beslutninger via den 

politiske dagsorden. Tværtimod kan en sådan strategi blive en væsentlig 

konkurrencefordel for HK. Analysen har nemlig vist, hvor vigtigt det er at kunne 

koordinere – i hverdagens rutiner – arbejdet i de uformelle kanaler med det mere 

kommunikativt orienterede arbejde på grundlag af viden og meninger. 

 

Det opfordres derfor til, at 

 

(1) HK overvejer, hvad det er for krav en vidensstrategi stiller til organisationens 

opbygning og til medarbejdernes faglige profil. HK bør agere mere proaktivt i 

konkurrencen om viden. I analysen kom det frem, at flere respondenter fremhæver 

behovet for, at HK udarbejder en strategi for vidensdannelse, og lægger den til grund 

for dens interne koordination, især mellem sekretariatsmedarbejdere og 

organisationens politiske ledelse, men også mellem PØS og de enkelte sektorers 

sekretariater. Samlet bør HK gennemgå sin vidensstrategi og sin organisation, og på 

det grundlag lægge planer for fokusområder, samt planer for, hvordan at etablere 

betingelser for at organisationen kan opnå monopol på den nødvendige viden. Det 

kan anbefales, at HK overvejer, i hvilket omfang og på hvilke fokusområder HK i 
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fremtiden ønsker at trække på Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Det kan også 

anbefales, at HK overvejer, hvorvidt det har brug for en egen tænketank, bestående af 

egne medarbejdere, men også bemandet med kontraktansatte eksterne analytikere. 

Endelig kan det anbefales, at HK i sin produktion af viden lægger vægt på at 

sammenligne udviklingen i Danmark med udviklingen i sammenlignelige lande. I EU 

er komparativ viden en eftertragtet ressource. Det samme gælder i Danmark. 

 

(2) HK gennemtænker, hvordan viden kan omsættes til påvirkning af den politiske 

dagsorden. Analysen viste, at den politiske journalistik er kommet til at trække på 

redegørelser, rapporter, analyser, der er omgivet af en aura af videnskabelighed, og 

som ved hjælp af videnskabelig metode og teori udpeger politiske problemer. Viden 

anvendes til at pege på problemer, og problemer (f.eks. ”ældrepuklen”) er blevet til 

led i den journalistiske fødekæde. Analysen viste også, at det stiller krav om 

bearbejdning af viden, for at denne kan spredes via medierne og blive til et redskab 

for påvirkning af den politiske dagsorden. Det er derfor vigtigt, at HK kan 

operationalisere viden til problemer, og kan sprede denne gennem at skabe 

opmærksomhed via medierne og andre kanaler. På den ene side indebærer 

operationaliseringen, at HK følger meningsdannelsen hos andre organisationer og 

ministerier. Rapporter og redegørelser, avisartikler og mediedebat, må indsamles og 

bearbejdes; det samme må de vigtigste analyser fra sektorforskningsinstitutter m.v. 

Det er vigtigt, at HK ved, hvilken vidensdannelsen andre organisationer planlægger, 

og hvilke fokusområder de koncentrerer sig om. HK må vogte vidensdannelsen. Det 

er også vigtigt, at HK ved, hvilke problemstillinger, der er til debat i medierne. HK 

må vogte meningsdannelsen. På den anden side indebærer diffusion af viden, at HK 

udbygger evnen til at anvende forskellige lobbyformer, herunder lobby-kampagne, 

enkeltsags-lobby og forberedelses-lobby. 

 

Ved lobby-kampagne forstås her en proces, hvor netværkskontakter kombineres med 

lobbykontakter; hvor mediedækning integreres med kontakt til politikere; og hvor 

kontakt til embedsmænd og politikere suppleres med offentlige konferencer og 

seminarer. Den slags kampagner er der stadig flere eksempler på. Det er et redskab 

under udvikling. Ved enkeltsags-lobby forstås et forhold (en konflikt, en hændelse), 

der omfatter en konkret anledning, som kan gøres til en sag ved at skabe 

opmærksomhed omkring et problem, som HK har viden om er principielt vigtigt og 

kan anvendes til at fremme organisationens interesser. HK har lange og gode 
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erfaringer med den slags lobby og har udviklet rutiner i forbindelse med at kombinere 

medie opmærksomhed (gennem retssager, personsager, konflikter) med politisk 

opmærksomhed (gennem at stille § 20 spørgsmål eller kalde ministre til samråd). Den 

tredje og sidste form for lobbyisme – forberedelseslobby – går ud på, at der 

oparbejdes et beredskab blandt politikere, embedsmænd og journalister. Beredskabet 

består i en fælles forståelsesramme eller viden om en række problemer, som HK i 

fremtiden vil søge at rette opmærksomhed imod. HK har allerede taget de første 

skridt til at udvikle denne form for lobby. For alle tre lobbyformer gælder det, at 

koordinationen mellem den politiske ledelse, sekretariater og de journalistiske 

medarbejdere må styrkes. HK bør overveje, hvordan dette kan ske, eventuelt ved 

etablering af en central kommunikationsenhed, med deltagelse af den politiske 

ledelse. 

 

(3) HK planlægger fremtidens medarbejderprofil og sammensætningen af 

kompetencer i organisationen. Den samlede mængde af kompetencer i organisationen 

bør selvfølgelig afspejle det forhold, at HK også i fremtiden vil have det faglige 

arbejde til kerneydelsen. Men udviklingen i retning af politisk organisation stiller en 

række særlige udfordringer til den enkeltes kompetencer såvel som til 

sammensætningen af individuelle kompetencer. For den enkelte stilles der ikke kun 

krav til teknisk viden, men også til viden om indflydelseskanalerne og de procedurer 

og processer, der gælder i disse. Der stilles endvidere krav til indsigt i den konkrete 

politiske situation, som aktørerne handler indenfor. Forstår man ikke policy 

processens karakter og institutionelle adgange, er det ikke nemt, at finde frem til de 

rette aktører at kontakte eller at få skabt lydhørhed for sine synspunkter. Endeligt 

stilles der krav om at kunne kombinere analytisk kompetence med kommunikative 

færdigheder. På det organisatoriske plan må medarbejdere i HK kunne matche 

medarbejdere i ministerier og andre organisationer. Det er vigtigt, at HK har 

medarbejdere, der hvad angår kompetencer kan matche andre konkurrenters 

medarbejdere. Behovet for at kunne matche må få indflydelse på fremtidens 

organisering og for fremtidige ansættelser. HK bør udbygge sin medarbejderprofil, 

således at den svarer til de udfordringer, der følger med det at blive politisk 

organisation. Denne udbygning kan ske ved efteruddannelse, ved intern uddannelse, 

men også ved tilgang af medarbejdere med akademisk eller anden højere uddannelse. 
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9.7 Europa og den globale udfordring 
HK bør lægge strategi for EU påvirkning. Analysen har klargjort, at væsentlige dele af 

arbejdsmarkeds- og socialpolitikken i dag foregår inden for rammerne af EU 

lovgivning. Den har også vist, hvor ressourcekrævende og komplekst det er at udøve 

påvirkning af de europæiske institutioner. Den har videre vist, at EU relateret arbejde 

foregår på mindst to planer – på det nationale plan og på det europæiske plan. Og at 

det er evnen til at kunne kombinere eller koordinere indflydelse på de to planer, der 

giver de bedste muligheder for påvirkning. Analysen har samtidig gjort det klart, at 

også EU udgør en mellemtid for HK. EU vil dog uden tvivl komme til at udgøre en 

stadig større udfordring for HK. Og især inden for de næste fem år. Udfordringen vil 

antage forskellige dimensioner: 

 

Den første dimension indbefatter de ændringer, der er sket i hele det danske politiske 

systems opbygning og processer. Der er ingen tvivl om, at den omkostnings- og 

udgiftspolitisk orienterede politik er en national dansk respons på europæiseringens 

og globaliseringens udfordringer. Den nationale økonomis samlede internationale 

konkurrenceevne er blevet vigtig, og udgør i dag det centrale omdrejningspunkt for 

statens økonomistyring, for den offentlige forvaltnings modernisering og for 

velfærdsstatens reformering. På den måde udgør europæiseringen én dimension – der 

sammen med globaliseringen – har udfordret det traditionelle korporative samspil 

mellem interesser og politik, og har indebåret væsentlige ændringer i betingelserne for 

at øve politisk påvirkning. I Danmark er der sket en særlig form for tilpasning til 

europæisering og globalisering. Det korporative samspil er ikke blevet opløst eller 

nedtonet (som i Sverige, USA og England). Organisationsgraden er heller ikke blevet 

drastisk ændret (som i Frankrig, Italien og Spanien). Det korporative samspil er heller 

ikke fortsat uændret (som i Norge). Tværtimod er samspillet blevet forandret – og 

udbygget. Nye indflydelseskanaler er kommet til, der er opbygget centrale og 

decentrale forhandlingssystemer, sket en centralisering og en decentralisering samtidig 

med at uformelle indflydelseskanaler er blevet vigtigere (hvilket meget ligner hvad der 

er sket i Holland og Østrig). 

 

Den anden dimension omhandler EU arbejdet. Det EU relaterede arbejde er blevet 

vigtigt. Arbejdsmarkeds- og socialpolitikken har gennem 90’erne udviklet sig og 

antaget karakter af et centralt policy område for EU. Ikke alene er der nu skabt 
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institutionelle rammer for de faglige organisationers inddragelse både nationalt og 

europæisk. Men der er også etableret konflikter omkring hvordan arbejdsmarkeds-

politikken skal yderligere europæiseres, og hvordan samspillet mellem de faglige 

organisationer, arbejdsgiverorganisationer og de europæiske og nationale politiske 

institutioner i den sammenhæng skal institutionaliseres. EU er allerede en vigtig arena 

for politisk påvirkning; den bliver det endnu mere inden for de næste fem år. Det er 

vigtigt for HK, at være rustet til at deltage heri, bl.a. for at sikre sig institutionel og 

formel deltagelse på flere planer og i mere udvidet form end på nuværende tidspunkt. 

I den sammenhæng skal det ikke glemmes, at det nationale, regionale og lokale niveau 

i Danmark i stigende grad kommer til at udgøre en arena for EU relateret arbejde, og 

at det er vigtigt at kunne koordinere den nationale indsats (på alle niveauer) med den 

europæiske. 

 

Den tredje dimension går ud på, at aftalesystemet sammen med velfærdslovgivningen 

har inddraget virksomhederne i implementeringen af beskæftigelsespolitik og andre 

politikker. På lovgivningssiden inddrager aktiveringsordningerne virksomhederne, det 

samme gælder omkring integrationspolitik, ældrepolitik og andre – især socialpolitiske 

– tiltag. I aftalesystemet indgår sociale kapitler og andre tiltag, der på samme vis gør 

virksomhederne til deltagere i beskæftigelses- og velfærdspolitiske tiltag. Til sammen 

har disse udviklinger gjort virksomhederne til en arena for partsstyret ledelse og 

medbestemmelse i et omfang som ikke tidligere. Det har også igangsat en 

konkurrence mellem arbejdstagere og arbejdsgivere om at garantere sig selv en 

fremtidig indflydelse i udviklingen af nye institutioner og samspilsformer med 

virksomhedsledelsen. 

 

Den fjerde dimension omfatter det forhold, at den enkelte virksomhed i stigende grad 

er blevet en vigtig arena for faglig deltagelse. Dette har forskellige årsager. Den første 

er, at ejerforholdet over virksomheder i disse år ændres. Stadig flere virksomheder 

opkøbes, fusioneres og kommer til at fungere inden for rammerne af multinationale 

virksomheder. Det kan ikke underestimeres, hvad dette har af betydning for HK. 

Undersøgelser som HK selv har foretaget viser, at allerede i 2002 var 75 % af 

medlemmerne i HK/Industri og HK/Handel ansat i multinationale virksomheder. 

Den anden årsag er, at decentraliseringen af aftalesystemet har gjort virksomheden til 

en vigtig arena for forhandlinger om løn og arbejdsbetingelser, og har indebåret at 

tillidsmændene er kommet til at udgøre et – i stigende grad – centralt led i hele 
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aftalesystemet, og dermed også i HK som faglig organisation. Den tredje årsag er, at 

ledelsesretten på de enkelte virksomheder er kommet i centrum. Den er i fokus for 

formelle, men især uformelle aftaler. Flere årsager kan tilføjes, men de kan alle samles 

under denne rubrik – at virksomhedsniveauet er blevet alt vigtigere for det faglige 

arbejde. 

 

På den baggrund bør HK udarbejde en EU-strategi, evt. også kaldet en 

globaliseringsstrategi. En sådan går ud på, at sammentænke og samlet forholde sig til 

de udfordringer, der udspringer af det forhold at statens økonomistyring, 

aftalesystemets decentralisering, velfærdslovgivningens virksomhedsorientering, alle 

og til sammen, har ændret på HK’s muligheder for indflydelse og gjort det muligt for 

HK at forholde sig fremadrettet og helhedsorienteret som samfundspolitisk aktør. En 

EU-strategi bør især have tidsdimensionen for øje. Vi lever som sagt i en mellemtid. 

Det er dog altid i mellemtiden, at fremtiden afgøres, og kampen om dens 

tilrettelæggelse foregår. En EU-strategi bør derfor sætte fremtiden i centrum, men 

med vægt på hvilke faglige og politiske niveauer, der kan sættes ind for at garantere 

HK’s deltagelse og indflydelsesmuligheder over de næste 10 år. I den sammenhæng 

bør tillidsmandsinstitutionen, ligesom virksomhedsniveauet og ledelsesretten stå 

centralt. 

 

HK bør således overveje, at 

 

(1) Formulere en EU-strategi med en 10 års horisont og med vægt på de 

brændpunkter, hvis løsning vi allerede i dag ved vil afgøre fremtidens magtfordeling 

mellem organisationerne og de politiske institutioner, herunder internt mellem de 

faglige organisationer. Analysen har peget på fem brændpunkter: (a) EU og den 

europæiske arbejdsmarkeds- og socialpolitik, hvordan skal den udvikles – og med 

hvilken deltagelse og indflydelse fra de nationale og europæiske faglige 

organisationer? (b) det nationale EU system for interessevaretagelse, med dets 

specialudvalg og uformelle indflydelseskanaler, hvordan skal det udvikles – og med 

hvilken deltagelse og indflydelse fra HK?, (c) det regionale og kommunale niveau, 

hvordan skal strukturen reformeres – med hvilken deltagelse og fremtidig indflydelse 

fra HK?, (d) det europæiske og internationale overenskomst- og aftalesystem, 

hvordan skal det udvikles – og med hvilken deltagelse og indflydelse fra HK?, og (e) 
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virksomhedsniveauet, tillidsmandsinstitutionen og ledelsesretten, hvor skal det 

udvikles – og med hvilken deltagelse og indflydelse fra HK?  

 

(2) Styrke EU-arbejdet. HK er blandt de faglige organisationer, der tidligt så 

muligheder i EU, men ligesom andre faglige organisationer også har været delvist 

hæmmet af en udbredt skepsis i medlemskredsen og i det faglige system mod 

europæisk integration – for hurtigt, for langt, gennem lovgivning og uden om 

aftalesystemet. HK bør gennemtænke arbejdsdelingen mellem HK og LO i 

forbindelse med det europæiske arbejde, herunder også at indgå mere aktivt – 

sammen med, men også uden om LO – i europæiske faglige organisationer. HK bør 

på samme vis gennemtænke muligheder for at udvikle alliancedannelser med andre 

faglige (nationale og nordiske) organisationer i forbindelse med varetagelse af EU 

interesser, også omkring udviklingen af europæiske og internationale overenskomster 

og aftaler. Herunder bør HK overveje mulighederne for at samarbejde med 

arbejdsgiverorganisationer, ligesom erhvervsorganisationer, og her måske især med 

Dansk Industri. HK bør videre overveje, at gøre EU arbejdet til en central udfordring 

for den politiske ledelse, og lade EU stå mere centralt i den interne koordination. 

  

(3) Styrke indsatsen regionalt og kommunalt. Strukturomlægningen i Danmark er 

netop begyndt. Den vil strække sig over de næste fem år – mindst. Hvor og hvordan 

den beskæftigelsespolitiske indsats placeres, vil være afgørende for HK’s fremtidige 

rolle. Det samme vil de opgaver som tildeles regionerne. På lignende vis er det 

afgørende for HK, hvilke ejer- og ledelsesformer der udvikles omkring de udgifts- og 

arbejdskraft tunge dele af den offentlige sektor (sygehuse, sundhedsvæsen, 

uddannelsesinstitutioner). HK er bevidst om disse forhold, og deltager via LO, men 

også selvstændigt i påvirkningsarbejdet. Spørgsmålet er, om det gøres i tilstrækkeligt 

omfang. HK bør overveje en mere aktiv indsats, baseret på grundige overvejelser 

over hvilken fremtidig strategi for den danske økonomiske udvikling HK foretrækker. 

To strategier synes i øjeblikket at stå overfor hinanden: (a) en effektiviseringsstrategi, 

der indebærer, at amter nedlægges og regioner oprettes med det formål at være 

sygehusregioner, og at det tostrengede system ændres til et enstrenget, og 

kommunerne bliver det niveau, hvor de vigtigste beskæftigelsespolitiske tiltag samles; 

(b) en vækstøkonomisk strategi, der indebærer, at der dannes regioner omkring 

videnscentre med det formål at koordinere erhvervs- og beskæftigelsespolitiske tiltag, 

inklusive relevant uddannelse og aktivering, og at et tostrenget system opretholdes i 
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en eller anden forstand. Alt efter strategi påvirkes HK som medlemsorganisation, og 

som politisk organisation. Mulighederne for at ændre ejerforholdet til de store 

offentlige virksomheder (sygehuse, sundhed, uddannelse) er væsentligt forskellige alt 

efter strategi. Det samme er HK’s fremtidige mulighed for politisk påvirkning. HK 

bør overveje at opbygge en stillingtagen til hvilken strategi at støtte. HK bør også 

overveje at deltage i den strukturpolitiske debat, og gøre det mere proaktivt, offensivt 

og – ikke mindst – selvstændigt.  

 

(4) Styrke indsatsen på virksomhedsniveau. Tillidsmandsinstitutionen ændrer i disse år 

karakter. I hvilken retning er ikke klart. Men udviklingen af et uformelt aftalesystem 

på virksomhederne viser, at tillidsmanden er blevet en (mere!) selvstændig og 

selvberoende faglig repræsentant. Det samme gør det forhold, at kravet om 

virksomhedstilpassede lønforhold og arbejdsbetingelser (se til SAS!) vil være stigende, 

og kræve virksomhedsnære forhandlings- og aftalesystemer. På samme måde viser 

udviklingen i ledelsesretten og i de formelle såvel uformelle medbestemmelsesformer 

på virksomhedsplan, at de faglige organisationers fremtidig position i virksomhederne 

er på spil, og HK risikerer at blive revet over i bunden – at tillidsmandens position, 

medarbejdernes deltagelse i ledelsen og aftalesystemets indretning vil ”frigøre” sig fra 

aftalesystemet og det organisatoriske hierarki og blive specifikt indrettet for hver 

enkelt virksomhed. Endelig viser det forhold, at stat (men også parterne via 

aftalesystemet) i stigende grad pålægger de faglige organisationer at implementere 

statslige politikker på niveau af virksomhederne og i øjenhøjde med organisationens 

medlemmer eller virksomhedens ansatte, at HK er blevet en implementerende 

organisation, en forlængelse af den offentlige forvaltning. De faglige organisationer 

implementerer statslige politikker, og gør det allerede i dag på flere områder, men det 

vigtigste i denne sammenhæng er dette: bør implementeringsopgaven udvikles? Og 

hvis så, i hvilket omfang., på hvilke områder, og med hvilke konsekvenser for 

forholdet mellem organisation og medlem? Det er således én ting at varetage 

interesser, noget andet at implementere statslige politikker. Det er klart, at HK har 

behov for at overveje udviklingen på virksomhedsniveau og at anskue det fra en 

strategisk – helhedsorienteret og fremadrettet vinkel. 
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