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Globaliseringens og EU’s betydning for  

det danske arbejdsmarked og den danske model 

 Globalisering-begrebet 

 Globaliseringsdiskussionen indenfor politisk økonomi  

(globalisering skaber pres for liberalisering) 

 EU’s indre marked og vandrende arbejdstagere 

 Den danske arbejdsmarkedsmodels styrker og udfordringer 

 Fra krise til mangel på kvalificeret arbejdskraft 

 Spørgsmål / diskussion 

 

 

 



Globalisering – økonomisk, politisk, kulturelt 

 Øget samhandel mellem lande (frihandel reguleret i WTO-regi) 

 Outsourcing af produktion og serviceydelser til andre lande 

 Udenlandske investeringer i Danmark 

 

 Politisk globalisering? 

 

 Globalisering som drivkraft for liberalisering 

 

 Er globaliseringen en myte? 

 



Økonomien skal ses i kontekst af politiske og institutionelle 

rammevilkår (politisk økonomi)  

Kilde: Hall & Soskice (2001) Varieties of Capitalism 



Institutioner skaber komparative fordele i den globaliserede 

kapitalistiske økonomi 



Globaliseringen skaber pres for liberalisering, men de nationale 

institutionelle rammer medierer dette pres. 
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Liberalisering i DK 

1980’erne og 90’erne (første bølge) 

 Modernisering af den offentlige sektor med NPM 

 Decentralisering af løndannelsen (overenskomster) 

 Aktiv arbejdsmarkedspolitik med vægt på 

kompetenceudvikling (flexicurity) 

 Arbejdsmarkedspensioner 

 

Efter årtusindskiftet (anden bølge) 

 Velfærdsreformer (aprupte og gradvise)  

 Færre rettigheder, flere pligter og mere kontrol  i 

velfærdsystemet 

 Svækkelse af de faglige organisationer 

 Overenskomsterne på det private arbejdsmarked 

supplerer stadig flere velfærdsydelser (”layering”) 

 Nyt fokus på lønkonkurrencevne og udgiftspolitik i 

centraladministrationen (Bjarne Corydon-doktrinen). 

 

 

 



Udviklingen i udenrigshandelen i mio. kr. (2000-2016)  
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Kilde: Danmarks Statistik 



Udenlandsk ejede virksomheder i Danmark 
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Kilde: Danmarks Statistik 



Outsourcing (fra 2009 til 2011) 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Outsourcede job Heraf højt kvalificerede job

Kilde: Danmarks Statistik 



Årsager til outsourcing  
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Kilde: Danmarks Statistik 



Industrien rammes hårdt, men de ansatte finder vej til nye brancher 

 I 2009 annonceredes 

lukningen af Lindø-værftet 

 Mere end 2,500 værftarbejdere 

mistede jobbet i løbet af 2010-

2012 

 Via en omfattende indsats med 

vægt på afklaring, uddannelse 

og omskoling lykkedes det 

arbejdsmarkedsaktørerne, at 

hjælpe langt de fleste 

værftsarbejdere videre til nye 

job  

 Projektet blev støttet af EU’s 

globaliseringsfond 

 



Insourcing og backshoring 

 Ca. 18 - 20 % af de virksomheder, der outsourcer produktion fra Danmark, 

insourcer produktionen igen på et senere tidspunkt. 

 

 Årsager til insourcing er bl.a. ønsker om højere kvalitet, mere fleksibilitet, bedre 

leveringsevne, og behov for produktion i nærhed til produktudvikling.   

Kilde: Arlbjørn et al (2013) DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION 

 



EU og arbejdskraftens fri bevægelighed 

Kilde: Friberg & Eldring (2013) Labour Migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic Countries 



Tilgang af udenlandsk arbejdskraft til DK 2004-2012 

Kilde: Andersen og Feldbo-Kolding (2013) Danske virksomheders brug af østeuropæiske arbejdskraft 



Social dumping eller løndannelse indenfor rammerne af den danske 

model? 

Kilde: Andersen og Feldbo-Kolding (2013) Danske virksomheders brug af østeuropæiske arbejdskraft 



Den danske model: styrker og udfordringer 

 Fleksibelt arbejdsmarked og stor omstillingskapacitet (både virksomheder og 

arbejdsstyrke) 

 Fokus på aktiv arbejdsmarkedspolitik og opkvalificering 

 Høje sociale ydelser 

 Partsreguleret arbejdsmarked og derfor områder uden OK 

 Decentral løndannelse (dvs. rum for løntilpasninger indenfor OK) 

 Fagbevægelsen under pres som følge af øget konkurrence og institutionelle 

reformer 

 Virksomheder agerer i stigende grad kortsigtet hvilket medfører 

underinvestereringer i om- og opkvalificering 

 Mange danskere mangler basale kompetencer ift. læsning, skrivning, matematik og 

IT. 

 Uddannelsessystemet (og den off. sektor i det hele taget) er stærkt fragmenteret 

hvilker medfører suboptimering. 

 Manglende svar på udfordringer som social dumping og mangel på arbejdskraft  m.fl.  

 



Fremtidens arbejdskraftbehov 



Tak for i dag! 


