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Kravene præsenteres for modparten 
Hvordan starter man på at forhandle en ny overenskomst? For at kunne 
blive klar med en ny overenskomst starter fagforbundet og arbejdsgiver-
foreningen deres indledende forhandlinger nogle måneder, før den nye 
overenskomst skal træde i kraft. 

Det første, der sker, når en ny overenskomst skal forhandles på plads, er, at 
fagforbundets og arbejdsgiverforeningens forhandlere mødes for at præ-
sentere de hovedkrav, man ønsker at få opfyldt i den nye overenskomst. 

Forhandlingerne går i gang 
Når forhandlerne fra fagforbundet og arbejdsgiverforeningen har præsen-
teret deres krav for modparten, går de egentlige forhandlinger i gang. 
Disse forhandlinger mellem fagforbundet og arbejdsgiverforeningen har 
til formål at få modparten til at flytte sig lidt, så man kan blive enige om 
en aftale. Det er dog sjældent, at man sådan uden videre kan blive enige. 

Fig. 14.1 Forløbet af en overenskomstforhandling.

Forløbet af overenskomstforhandling

oktober   november        marts                marts                   april

Organisationerne 
præsenterer 
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hinanden

Forhand-
lingerne 
går i gang

Aftale 
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parterne

Urafstemning
blandt
medlemmer

Hvis ja ved afstemning 
= ny overenskomst
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enskomsten er en kendsgerning. Siger medlemmerne – både de ansatte 
og virksomhederne – ja, træder den nye overenskomst i kraft.

2.2 Forligsmanden 
En gang imellem ser vi, at et fagforbund og en arbejdsgiverforening ikke 
kan nå frem til enighed om en ny overenskomst. I sådanne fastlåste si-
tuationer kan det være en god ide med en tredjepart, der kan gå ind og 
mægle mellem fagforbundet og arbejdsgiverforeningen. En sådan mæg-
ling kan ske ved at anvende en forligsmand. 

Fig. 14.2 Forligsmandens rolle i forhandlingerne.

En mægling mellem et fagforbund og en arbejdsgiverforening sker 
gennem en forligsmand, der har til opgave at få de to parter til at 
blive enige.

Beskæftigelsesministeriet har udpeget 3 forligsmænd. Disse forligsmænd 
holder sig konstant orienteret om forholdene på arbejdsmarkedet og har 
derved opbygget en stor viden, som kan komme de uenige forhandlere til 

Problemer i  
forhandlingerne

Forligsmand
inddrages

Forhandlinger
afsluttes

Forligsmandens rolle i forhandlingerne
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Arbejdsretten 
Arbejdsretten er en domstol, der har specialiseret sig i at dømme i retssa-
ger mellem de ansatte og arbejdsgiverne. Arbejdsretten består af 6 dom-
mere: 3 fra lønmodtagerside og 3 fra arbejdsgiverside. Desuden medvir-
ker der en dommer fra Højesteret, som fungerer som en slags overdommer 
til at fastsætte dommen. 

Fortolkningskonflikt 
I nogle tilfælde opstår der en konflikt, når de ansatte og arbejdsgiverne 
skal fortolke, hvordan en gældende overenskomst skal opfattes. Sådan en 
konflikt kaldes en fortolkningskonflikt. 

Voldgiftsretten (faglig voldgift) er en domstol, der består af 2 dom-
mere, der repræsenterer lønmodtagerne, og 2 dommere, der repræsen-
terer arbejdsgiverne. Desuden medvirker en dommer fra Højesteret, og 
denne skal ligesom i arbejdsretten fungere som en slags overdommer. 

Danmark er et land med få arbejdskonflikter
Nu, hvor vi har behand-
let to forskellige konflikt-
former, der kan opstå 
ude på arbejdspladserne, 
vil du måske spørge, om 
der er mange arbejdskon-
flikter i Danmark. Hvis 
vi ser historisk på det, er 
antallet af arbejdsned-
læggelser faldet jævnt 
gennem de seneste 20 år. 
I dag er niveauet meget 
lavt. 

Fig. 14.3 viser, at der i 
2009 kun var 280 over-
enskomststridige strejker. Det laveste niveau nogensinde i Danmark. I 
1980’erne lå strejkeniveauet 3-4 gange højere, end niveauet har været de 
seneste par år.

Overenskomststridige strejker
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Figur 14.3 Overenskomststridige strejker i Danmark 
1980-2009. Kilde: DA, Arbejdsmarkedsrapport 2010.
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Det fremhæves som en af de vigtigste styrker ved den danske arbejds-
markedsmodel, at arbejdsmarkedets parter selv aftaler spillereglerne. 
Fagforeningerne er interesserede i, at disse spilleregler overholdes. De 
presser derfor deres medlemmer hårdt, hvis de strejker i strid med over-
enskomsten. 

De få arbejdskonflikter i Danmark har medført, at danske eksportvirk-
somheder har et stærkt kort på hånden i den hårde internationale kon-
kurrence: Den stabile produktion hos danske virksomheder, der er under-
leverandør til store udenlandske virksomheder i f.eks. Tyskland, Sverige 
og Frankrig opfatter mange udenlandske virksomheder som garanti for 
”stabile leverancer”. Det gælder f.eks. med de store tyske bilfabrikker, der 
køber en hel del komponenter (bremser, instrumenter, drivremme mm.) 
hos danske producenter. 

Et stabilt arbejdsmarked, hvor tingene kører uden de store problemer, kan 
således give fordele for både de ansatte og virksomhederne. 

Løn og arbejdstidens længde 
er klart de to vigtigste knaster, 
når der skal forhandles over-
enskomster. I fig. 13.1 side 171 
så vi, hvordan arbejdstiden på 
det danske arbejdsmarked har 
ændret sig gennem tiderne. 
Siden midten af 1950’erne er 

arbejdstiden faldet fra 48 timer om ugen til i dag 37 timer, samtidig med 
at antallet af ferieuger er steget fra 3 til 6 ugers ferie. Det betyder, at den 
samlede årlige arbejdstid i dag er ca. 25 % kortere, end den var i 1955. 
Dog har socialdemokraterne og SF stillet i udsigt, at arbejdstiden hæves 
til 38 timer, hvis de danner regering efter valget i 2011.  

Hvad er der så sket med lønudviklingen? Det vil vi gå meget mere i dyb-
den med på de næste sider.

4. Løn og arbejdsforhold på arbejdsmarkedet

Arbejdstid og ferie

Timer pr. uge Ugers ferie pr. år

1955 48 3

2011 37 6

Fig. 14.4 Arbejdstid og ferie i Danmark.
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4.1 Lønudvikling på arbejdsmarkedet 
Du har gennemført din uddannelse inden for kontor og bliver ansat i en 
virksomhed med 40 ansatte, der producerer legetøj. Der går  3 år. Du er 
faldet godt til i jobbet og synes, at det kører godt for dig. Din chef har da 
også fra tid til anden rost dig. Din månedsløn ligger på 22.000 kr., og når 
du hver den første får en lønseddel med oplysning om, at din løn minus 
skat og andre fradrag er blevet indsat på din bankkonto, er alt OK. Ind-
til en dag, hvor du ved et tilfælde finder ud, at en kollega på 50 år, som 
laver nøjagtig det samme, som du gør, har en månedsløn på 27.000 kr. Du 
synes, det er dybt uretfærdigt og kan simpelthen ikke forstå, hvorfor der 
skal være så stor en lønforskel for at udføre nøjagtig det samme arbejde. 

I dette afsnit vil vi se nærmere på lønforholdene i Danmark. Når du har 
læst kapitlet, har du forhåbentlig noget af svaret på, hvorfor din kollegas 
månedsløn er højere end din egen løn. 

4.2 Lønsystemer 
Aflønningen af danske medarbejdere kan ske efter et af disse principper: 

•	 normalløn
•	 minimalløn 
•	 mindstebetaling 
•	 uden lønsats

I fig.14.5 kan du se, hvilket lønsy-
stem der er det mest almindelige i 
1993 og 2009. 

Normalløn 
Vi starter med at se på normalløn. 
15 % af de ansatte får normalløn, 
som du kan se af fig. 14.5. Dette tal 
har ligget helt konstant siden 1993. 

Ved normalløn er lønnen ens for alle 
ansatte inden for et fagområde. Om 
den ansatte så er meget effektiv og 
meget rutineret, har det ingen ind-
flydelse på lønnen. Fig. 14.5 Lønsystemer i Danmark. Kilde: DA 2011.
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Fig. 14.6  Reallønnen i industrien 1984 - 2010. (1984=100)
Kilde: Statistikbanken, 2011.

Fig. 14.6 viser, at reallønnen er steget fra et indeks 100 i 1984 til indeks 
150 i 2010. Dvs. at industriens ansatte kan købe 50 % flere varer og tje-
nester i 2009 i forhold til 1984. Man siger, at deres købekraft er steget 
med 50 %. 

Box 14.2 fortsætter næste side

Realløn for industrien

 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

160

150

140
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90

Index

I denne boxhistorie kan du se sammenhængen  
mellem løn, priser og arbejdstid i løbet af de seneste 80 år.

I nedenstående figurer fokuserer vi på 3 år: 1935, 1964 og 2010. Figu-
rerne viser prisen på to udvalgte varer: brød og mælk. Prisudviklingen 
på disse varer sammenholdes med timelønnen.

Fig. 14.7 Sammenligning af løn og priser i 1935, 1964 og 2010.
Kilde: Industrimuseet i København og egen beregning.

Løn og priser siden 1935
Box
14.2

Priser og timeløn 1935

Priser og timeløn 1964

Priser og timeløn 2010

1 l mælk ......  kr. 0,26

1 l mælk ......  kr. 0,93

1 l mælk ......  kr. 6,16

Timeløn/faglært  kr. 1,55

Timeløn/faglært  kr. 13,00

Timeløn/faglært kr. 124,00

1 kg rugbrød ...............  kr. 0,19

1 kg rugbrød ...............  kr. 0,89

1 kg rugbrød ...............  kr. 11,95
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Nogle mener, at der er ”store” lønforskelle mellem danskerne. Andre me-
ner derimod, der er ”små” lønforskelle. Hvem har ret? 

Spørgsmålet kan ikke uden videre besvares. Men lad os prøve at under-
søge årslønnen for en række danskere. I fig. 14.8 kan du se den gennem-
snitlige årsløn i nogle udvalgte faggrupper. 

Figuren viser, at en leder på højt ni-
veau i gennemsnit tjente 702.000 kr. 
før skat i 2009, mens en, der ar bej-
de de med salgs- og servicearbejde, 
tjente 296.000 kr. 

Der er flere interessante forhold 
om kring lønforskelle, som vi kort vil 
nævne: 

•	Mænd tjener mere end kvinder 
•	Uddannelse giver højere løn 
•	Københavnere tjener mere end 

jyder 

Box 14.2 fortsat

Ud fra fig. 14.7 kan du sammenholde lønnen med prisen 
på udvalgte dagligvarer. Det er på den baggrund muligt at vurdere, 
hvordan købekraften er af den løn en faglært arbejder modtager i de 
pågældende år.

F.eks. kunne man i 1935 købe 2,8 liter 
mælk for en timeløn på 1,55kr.  I 1964 
kunne man få 14 liter mælk for en ti-
meløn, mens man i 2010 kunne købe 
næsten 24 liter mælk for en timeløn på 
162,40 kr. Dette viser noget om, hvor-
dan reallønnen er steget i Danmark.

Løn og priser siden 1935
Box
14.2

Liter mælk for en timeløn

1935 2,8 liter

1964 14 liter

2010 24 liter

5. Sådan er danskernes løn

Årsløn for forskellige faggrupper

Faggrupper
Fuldtidsløn

i kr.

Ledelsesarbejde på højt niveau
Højt kvalifikationsniveau
Håndværkspræget arbejde
Kontorarbejde
Salgs- og servicearbejde

702.000
604.000
395.000
363.000
296.000

Gennemsnit 412.000

Fig. 14.8 Årsløn for forskellige faggrupper i 2009. 
Kilde: DA, Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 
2010.
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5.1 Mænd tjener mere end kvinder 
Kvinder har typisk lavere løn end mænd. Med andre ord: Der er ikke li-
geløn mellem kvinder og mænd. Denne lønforskel gælder for det private 
arbejdsmarked. I tabel 14.9 kan du se lønforskellene på det private ar-
bejdsmarked.

En kvindelig leder på højt niveau 
tjener kun 77 % af, hvad en mand 
med samme arbejde tjener. Dvs. 
hver gang en mand tjener 100.000 
kr.,  får en kvinde kun 79.000 kr. For 
kontorarbejde ser det bedre ud, her 
er lønforskellen kun 2 %. Til gen-
gæld ligger kvindelige håndværke-
res løn 15 % under deres mandlige 
kollegers løn. 

På det offentlige arbejdsmarked er lønforskellen mellem kvinder og mænd 
ikke så stor som på det private arbejdsmarked. 

Der er sikkert mange af jer, der nu tænker: Hvorfor nu egentlig det? 
Mange har forsøgt at give nogle forklaringer. De vigtigste forklaringer 
på, at kvinder i en del tilfælde har 15-20 % lavere løn end mænd, er:

Årsager til lønforskelle mellem mænd og kvinder

•	 kvinder varetager andre arbejdsopgaver end mænd
•	 kvinder går ikke så meget op i karriere, som mænd ofte gør
•	 kvinder er ikke så gode lønforhandlere

Kvinder varetager andre arbejdsopgaver end mænd. Der kan være 
en vis tendens til, at mænd og kvinder ofte er ansat i forskellige arbejds-
funktioner. F.eks. er mange kvinder ansat til at udføre forskellige former 
for traditionelt kontorarbejde. Der er også mange kvinder ansat inden for 
detailhandelen og plejesektoren. Mænd er typisk beskæftiget med bl.a. 
håndværk, it-/ingeniørarbejde. Disse typer job aflønnes normalt højere 
end de typiske kvindejob. Arbejdsmarkedsforskere har beregnet, at så-
danne forskelle mellem kvinders og mænds arbejdsopgaver tegner sig for 

Kvinders løn i % af mænds løn

Faggrupper %

Ledelsesarbejde på højt niveau
Højt kvalifikationsniveau
Håndværkspræget arbejde
Kontorarbejde
Salgs- og servicearbejde

77
87
85
98
89

Fig. 14.9 Kvinders løn i % af mænds løn – 
privat ansatte i 2009. 
Kilde: DA, Arbejdsmarkedet i tal og dia-
grammer 2010.
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5.3 Sjællændere tjener mere end jyder 
Du kan måske synes, at det er en provokerende overskrift. Men det viser 
sig, at folk i hovedstadsområdet er de personer, der har den højeste ind-
komst, når man sammenligner forskellige erhverv. Stort set alle lønstati-
stikker viser, at der er geografiske lønforskelle mellem de enkelte regio-
ner i Danmark. Prøv lige at se nærmere på fig. 14.10. 

Fig. 14.10 Gennemsnitlig disponibel familieindkomst i 2008. 

Kilde: Danmarks Statistik, 2011. 

Fig. 14.10 viser bl.a., at indkomsterne i den østlige del af Sjælland ligger 
på det højeste niveau. Det samme gælder for Århus-området. Områder 
med de laveste lønninger er Nord- og Sønderjylland, Lolland-Falster og 
de mindre øer. Når figuren viser, at familieindkomsterne i selve Køben-
havn og Århus ligger lavt, skyldes det, at der her bor mange enlige og 
mange studerende - det trækker gennemsnittet for indkomsterne ned. 
Men generelt forholder det sig således, at jo længere man kommer væk fra 
storbyerne, des lavere er indkomsterne. Vi kan altså konkludere, at der i 
Danmark kan være store geografiske lønforskelle. 

Gennemsnitlig disponibel familieindkomst i 2008 

Samfundsfag-kap14.indd   211 28/04/11   10.36



213

Overenskomster    14

Fig. 14.11 Faktorer, der har betydning for lønnen.
Kilde: Baseret på Arbejdsmarkedsrapport 2009, DA.

  

Individuelle 
kvalifikationer
•	 Formel uddannelse
•	 Efteruddannelse
•	 Erfaring

(på arbejdsmarkedet 
og i virksomheden)

Løn

Jobbet
•	 Arbejdsfunktion
•	 Arbejdsmarkeds-

situation
•	 Ansvarsniveau

Arbejdsindsats
•	 Effektivitet
•	 Fleksibilitet
•	 Samarbejdsevne
•	 Strategisk evne
•	 Beslutningsevne

Virksomheden
•	 Branche
•	 Konkurrensesituation
•	 Virksomhedens 

 økonomi
•	 Geografisk placering

Faktorer der bestemmer lønnen
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