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I dag er strejke og lockout sta-
dig til rådighed, når de ansatte 
og arbejdsgiveren ikke kan blive 
enige. Men det skal understreges, 
at disse meget barske våben efter-
hånden kun sjældent tages i brug. 
Både de ansatte og arbejdsgiveren 
foretrækker i virkeligheden at for-
handle sig frem til en løsning på 
et problem, som begge parter kan 
leve med, og som ikke ødelægger 
mulighederne for et fornuftigt 
samarbejde i fremtiden. 

En gang imellem er der dog strejke 
eller lockout i Danmark. Men det 
er ikke mange gange, det sker. I 
kapitel 14 uddyber vi dette emne 
og nævner nogle konkrete eksemp-
ler på konflikter (strejke og lockout) på arbejdsmarkedet. 

Først i 1918 blev der gennemført 48 timers arbejdsuge (8 timers arbejde, 
8 timers hvile og 8 timer frihed) med 6 arbejdsdage. I 1938 havde arbej-
derne tilkæmpet sig 2 ugers ferie pr. år. 

Fig. 13.1 Udviklingen i den ugentlige arbejdstid i Danmark siden 1900.
Kilde: Den Store Danske, 2010.

Ansatte ved Esbjergværket 
strejker efter lønstrid

Udsigten til et rundt nul i lønstigning fik 
i går 60 ansatte ved Esbjergværket til at 
strejke.

Medarbejderne valgte i går sammen med 
600-700 kollegaer ved Dong Energys kraft-
værker over hele landet at nedlægge ar-
bejdet, fordi ledelsen i Dong fastholder sit 
tilbud om et rundt nul i forbindelse med 
lønforhandlingerne.

Anledningen var et sammenbrud i forbin-
delse med et organisationsmøde hos DI i 
København forleden. De strejkende medar-
bejdere er folk organiseret i Dansk Metal, 
3F, HK og Teknisk Landsforbund.

Kilde: JydskeVestkysten, 12. november 2010.
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I fig. 13.1 kan du se hvordan den ugentlige arbejdstid har udviklet sig i 
Danmark. Fra 61 ugentlige timer i 1900 til 37 timer pr. uge i dag. Hertil 
skal så lægges 6 ugers ferie som en lønmodtager har krav på i dagens 
Danmark. 

I de foregående afsnit fik du en kortfattet beskrivelse af baggrunden for, 
at man for godt 100 år siden som noget helt nyt oprettede fagforeninger og 
arbejdsgiverforeninger. Nu springer vi frem til nutiden for at se, hvordan 
arbejdsmarkedet i dagens Danmark ser ud. 

Forskellige institutioner udgør tilsammen det, vi betegner som arbejds-
markedet. De vigtigste institutioner på arbejdsmarkedet er fagforeninger 
og arbejdsgiverforeninger. Desuden findes der nogle love om arbejdsmar-
kedet, som Folketinget har gennemført.

2.1 Trepartssamarbejdet 
I fig. 13.2 er vist deltagerne på det danske arbejdsmarked. 

Fig. 13.2 Tre-partssamarbejdet på arbejdsmarkedet – den danske model.

2. Arbejdsmarkedets parter
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Fagforbund 
Lad os tage HK som et eksempel. Fordelt over hele landet har HK i alt 30 
lokale fagforeninger. Disse lokale fagforeninger er sammen i 7 afdelinger, 
der alt i alt udgør fagforbundet HK. 

Et fagforbund er en landsdækkende sammenslutning af de lokale 
fagforeninger inden for et bestemt fagområde.

Dette er illustreret i fig. 13.3. 

Fig. 13.3 Strukturen i HK.

3.1 De største fagforbund 
Efter samme princip, som vi netop har set med HK, har en lang række lo-
kale fagforeninger inden for andre fagområder slået sig sammen på lands-
plan i hvert sit fagforbund. I fig. 13.4 på næste side har du en oversigt 
over de største fagforbund.

Fagforbundet HK

4. sektorer:
•	 HK Handel
•	 HK Privat
•	 HK Kommunal
•	 HK Stat
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Hoved-
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311.000 medlemmer
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Organisationer på arbejdsmarkedet

LO – Landsorganisationen i Danmark:

HK – Handels- og kontorfunktionærernes forbund

3F – Fagligt Fællesforbund

FOA – Fag og Arbejde

Dansk Metal

Andre forbund under LO (13 forbund)

FTF – Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Ledernes Hovedorganisation

AC – Akademikernes Centralorganisation

Uden for fællesorganisationerne

I alt

1.201.000

312.000

319.000

201.000

126.000

243.000

358.000

83.000

137.000

271.000

2.050.000

Fig. 13.4 De største fagforbund og deres medlemstal 2010.
Note: Medlemstallet er pr. 1. januar 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, 2010.

Fagforbund under LO 
Fig. 13.4 viser, at LO (Landsorganisationen i Danmark) har 1,2 millioner 
medlemmer. 

Disse medlemmer er fordelt på 18 fagforbund, hvoraf vi har medtaget 
de 4 største. De resterende 14 fagforbund under LO er benævnt ’’Andre 
forbund under LO”.Tabellen viser også, at HK og 3F er klart de største 
fagforbund. På de næste pladser følger FOA (Fag og Arbejde) og Dansk 
Metal. Spillerforeningen, der organiserer professionelle fodboldspillere 
i Danmark, er det mindste fagforbund under LO med 1.000 medlem-
mer. 
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f.eks. en ansat inden for HK-området. De lokale HK-afdelinger er sluttet 
sammen i et fagforbund. På samme måde viser figuren, hvordan f.eks. en 
specialarbejder er tilknyttet den lokale 3F fagforening. 

Fig. 13.5 Strukturen i LO.

Som du kan se i figuren, er der i LO’s opbygning (struktur) tale om en 
meget klar (rangorden). LO omfatter i alt 18 fagforbund, hvilket er ud-
tryk for en meget klar opdeling i fag, f.eks. metalfaget, tømrerfaget eller 
malerfaget. Denne meget stærke fagopdeling kan føres tilbage til fagfor-
eningernes start for ca. 100 år siden. 

Karteller 
LO’s ledelse har imidlertid erkendt, at en sådan opdeling i mange fag kan 
give en del ulemper. Derfor besluttede LO i 1990’erne at forbedre opbyg-
ningen ved at etablere nogle karteller. 

Karteller}

Struktur i LO

Fagforbund:

Lokale
Fagforeninger:

Det enkelte
medlem:

Skive
afdeling

Den
ansatte

Den
ansatte

Den
ansatte

Vejle
afdeling

Roskilde
afdeling
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De seneste år har LO-fagbevægelsen mærket et fald i medlemstallet, sam-
tidig med at de alternative ”gule fagforeninger” har haft vækst. Dette kan 
du se i fig. 13.6 herunder. 

Medlemstal i traditionelle og alternative fagforeninger

2000 2010

Traditionel fagbevægelse 1.747.000 1.583.000

Alternative fagforeninger 68.000 173.000

Fig. 13.6 Medlemstal i de traditionelle og alternative fagforeninger 2000 og 2010. 
Note: Traditionel omfatter LO, AC, FTF, LH. Alternative omfatter fra Det Faglige Hus og 
Kristelig Fagforening.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2011.

Den traditionelle fagbevægelse har siden år 2000 mistet ca. 160.000 
med lemmer, mens de alternative fagforeninger har haft en vækst på ca. 
100.000 medlemmer.

Som baggrund for denne udvikling kan nævnes: 

•	 Tilgangen af arbejdere til de traditionelle LO-erhverv er i tilbagegang. 
Der uddannes ikke så mange unge inden for disse erhverv, mens nogle 
meget store årgange af ældre snart går på efterløn/pension og derfor er 
på vej ud af arbejdsmarkedet.

•	 Arbejdernes levevilkår er i dag på et niveau, hvor det for mange kan 
være svært at se formålet med at være medlem af en fagforening. Uan-
set om man er medlem af et LO-forbund eller ikke er det, har man fået 
de samme løn- og arbejdsvilkår som de øvrige ansatte på virksomheden. 

•	 Medlemskontingentet har været markant større i LO-forbundene. 
•	 De såkaldte eksklusivaftaler (krav om at alle ansatte på en virksom-

hed skal være medlem af en bestemt fagforening) er kendt ulovlige 
af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ved en dom i januar 
2006. Dette er senere blevet fulgt op af en dansk lov, der forbyder eks-
klusivaftalerne. 

Dette fald i medlemstilgangen har givet anledning til en offensiv fra LO-
fagbevægelsen. 

LO betragter de ”gule fagforeninger” som gratister, der aldrig har bidraget 
til at skabe de goder, som findes på arbejdsmarkedet. Det er den traditio-
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