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EU-RÅDET:

ALLE EU-BORGERE 
HAR RET TIL  
LIVSLANG LÆRING
Alle EU-borgere har ret til livslang læring for at få 
nye muligheder på arbejdsmarkedet, lyder en ny 
melding fra EU-Rådet. Men mulighederne for efter-
uddannelse og livslang læring i Danmark er gået  
i stå, påpeger uddannelsesforsker. 



Livslang læring og efter-
uddannelse bliver nu sat 
øverst på dagordenen i EU 
med en ny kontant udmel-
ding fra EU-Rådet. 

“Alle EU-borgere har ret 
til uddannelse og livslang læring for 
at bevare og få nye færdigheder, som 
giver enten adgang til eller nye mu-
ligheder på arbejdsmarkedet. Den 
Europæiske Union kan gøre meget 
for at hjælpe med at udnytte uddan-
nelsens fulde potentiale som driv-
kraft for jobskabelse, økonomisk 
vækst og social retfærdighed”. 

Sådan udtalte Krasimir Valchev, 
som er formand for EU Rådet for ud-
dannelse, ungdom og sport, i slut-
ningen af maj måned. 

Livslang læring og efteruddan-
nelse kan dog ikke gennemtvinges i 
de enkelte EU-lande af EU, men skal 
ordnes af medlemslandene selv, på-
peger Henning Salling Olesen, som 
er professor på Institut for Menne-
sker og Teknologi og tidligere rektor 
på Roskilde Universitet. Han har for-
sket i bl.a. arbejdsliv, uddannelse og 
livslang læring. 

“EU har ikke selvstændige befø-
jelser, men har i høj grad intentio-
ner om at styre på dette område. Vi 
kommer ikke til at se EU udstede di-
rektiver, men EU vil lægge pres på 
medlemsstaterne for at arbejde mere 
aktivt med livslang læring”, siger 
Henning Salling Olesen. 

Meldingen fra EU-Rådet er fra et 
dansk synspunkt kærkommen, for 
der er nok at tage fat på, påpeger ud-
dannelsesforskeren. 

I en undersøgelse om efteruddan-
nelse fra 2017, som 1.177 medlemmer 
af Dansk Magisterforening svarede 
på, fremgik det da også, at hver an-
den magister ikke havde været på ef-
teruddannelse de seneste tre år. Og 
mere end hver tredje svarede “slet 
ikke” eller “i mindre grad” til spørgs-
målet om, hvorvidt deres arbejds-
plads prioriterer efteruddannelse. 

Og mens Danmark i en årræk-
ke har haft et temmelig udbygget og 
velfungerende system for efterud-
dannelse, som har ligget langt for-

se i 2017, så der blev gode muligheder 
for alle”, siger Camilla Gregersen.

Hun forklarer, at DM som fagfor-
ening gør meget for at få mere efter-
uddannelse til medlemmerne. DM 
kæmpede ved trepartsaftalen om 
voksen-, videre- og efteruddannelse 
i efteråret 2017 om mere fokus på ef-
teruddannelse af hele arbejdsstyrken. 
Det lykkedes at få 20 millioner kroner 
til det videregående niveau og en ar-
bejdsgruppe under Undervisnings- og 
Forskningsministeriet, der skal analy-
sere behovet, starte pilotprojekter og 
komme med anbefalinger.

“Det er også lykkedes os at lande 
nogle fornuftige aftaler om efterud-
dannelse i flere private overenskom-
ster, blandt andet i overenskomsten 
med Post Nord og brancheoverens-
komsten med Danmarks Almene Bo-
liger (BL)”, siger Camilla Gregersen. 

Efteruddannelser bør være 
en individuel rettighed
Især på det private område får et sti-
gende antal akademikere arbejde, og 
her er mange sårbare i forbindelse 
med omstillinger. 

“Mange relativt små arbejdsplad-
ser står i situationer, hvor en eller få 
ansatte akademikere ikke bliver støt-
tet optimalt i kompetenceudvikling 
eller nærmest står stille”, siger Hen-
ning Salling Olesen. 

Også mange selvstændige og free-
lancere og såkaldte prekært ansatte 
er en slags ensomme karrieremænd 
eller -kvinder, som selv skal finde ud 
af, hvor deres kompetencer kan bru-

an de andre EU-lande, så er det gået 
markant tilbage de seneste år, forkla-
rer Henning Salling Olesen.

Aktiviteten mht. efteruddannelse 
er nemlig faldet især for de kortud-
dannede, og det skyldes bl.a. dere-
gulering af en række støtteordnin-
ger. Og også udbuddet for livslang 
læring og efteruddannelse mht. højt-
uddannede er ifølge Henning Salling 
Olesen slet ikke godt nok. 

“Efteruddannelsessystemet er 
tænkt for snævert, som noget, der 
skal korrigere og opdatere en rele-
vant grunduddannelse. Men rigtig 
mange har brug for noget langt mere 
dybtgående og ny viden, som slet 
ikke tilbydes godt nok i dag”, siger 
Henning Salling Olesen. 

Mulighederne er for dårlige  
Han forklarer, at mange højtuddan-
nede står i en situation, hvor de på et 
omskifteligt arbejdsmarked skal fin-
de helt nye anvendelsesområder for 
deres akademiske viden. De skal nær-
mest ændre sig selv som fagpersoner. 

“Der skal de igennem en kræven-
de proces, hvor deres akademiske vi-
den og basistræning skal kunne bru-
ges i en helt anden sammenhæng, 
end de er uddannet til, og det ud-
bud er der nærmest ikke i dag”, si-
ger Henning Salling Olesen. 

Formand for Dansk Magisterfor-
ening Camilla Gregersen er enig i, at 
mulighederne for efteruddannelse 
for akademikere er for dårlige.  

“Det tager vi jævnligt op i AC’s 
bestyrelse og over for politikere og 
arbejdsgivere. Derfor er jeg ærgerlig 
over, at der ikke kom en mere visio-
nær trepartsaftale om efteruddannel-
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“Alle EU-borgere 
har ret til ud- 
dannelse og  
livslang læring 
for at bevare  
og få nye  
færdigheder”.
Krasimir Valchev, formand, EU Rådet  
for uddannelse, ungdom og sport

“Det udbud er der  
nærmest ikke i dag”.
Henning Salling Olesen, professor, Roskilde Universitet 



ges, og selv skal finansiere efterud-
dannelse og videreudvikling af kom-
petencer.

“Skal man lære noget nyt, må 
denne gruppe typisk selv betale for 
det. De faglige organisationer kan 
ikke længere nøjes med at tænke ar-
bejdsmarkedsrettigheder ift. arbejds-
plads. Retten til fx efteruddannelse 
skal tænkes som en individuel rettig-
hed. Det gælder jo også for ledige”, 
siger Henning Salling Olesen. 

Også magistrenes formand erken-
der, at selvstændige og midlertidigt 
ansatte står med ud-
fordringer i forhold 
til efteruddannelse. 
Det skal der findes 
nogle løsninger på – 
eksempelvis gennem 
en central efterud-
dannelsesfond  
for selvstændige og 
ikkeoverenskomst-
dækkede. 

“Det bør være 
et væsentligt sam-
fundsanliggende, for 
både den enkelte og 
arbejdsgiverne har 
interesse i, at alle får 
vedligeholdt og ud-
viklet deres evner. 
Indtil der er indført 
bedre ordninger, vil 
jeg anbefale, at selvstændige og løst 
ansatte tager kontakt til DM’s konsu-
lenter og får lagt en plan for, hvor-
dan man individuelt planlægger sin 
kompetenceudvikling”, siger  
Camilla Gregersen.

Arbejdsmarkedets parter er nøglen
Henning Salling Olesen foreslår, at 
alle får en slags feriepengekonto via 
overenskomstsystemet, hvor man lø-
bende kan opspare og hæve penge til 
efteruddannelse. Eller at man etab-
lerer kollektive uddannelsesfonde til 
efteruddannelse. Det så man fx for 
faglærte i 2004 i en aftale mellem LO 
og DA på det private område.

Den tanke er ikke ny. I starten af 
året forelagde også De Radikale en 
model, hvor tanken er, at alle hvert 

år optjener til uddannelseskontoen, 
som man eksempelvis kender det fra 
feriekontoen. 

2,25 procent af lønnen skal gå til 
kontoen, hvortil man optjener fem 
dage om året. Arbejdsgiverne skal 
dække to tredjedele, mens borgeren 
selv dækker en tredjedel. 

Vælger man ikke at gøre brug af 
de penge, man har på sin uddannel-
seskonto, vil man få dem udbetalt, to 
år efter at man går på pension. Sta-
ten skal så til gengæld have 60 pro-
cent i afgift.

Camilla Gre-
gersen synes, 
at filosofien bag 
sådan en ud-
dannelseskonto 
er god. 

“Men det er 
klart, at man 
skal aftale nær-
mere, hvad 
henholdsvis ar-
bejdsgivere og 
ansatte skal be-
tale til fonden. 
Og hvis de an-
satte delvist 
skal medfinan-
siere det, skal 
det også dis-
kuteres, hvem 
der bestemmer 

over indholdet i efteruddannelsen”, 
siger hun.

Ifølge Henning Salling Olesen er 
aftaler om efteruddannelserne, som 
fastsættes via aftaler med arbejds-
markedets parter, da også nøglen til 
at komme i gang. 

“Der er arbejdstiden og lønkom-
pensation, som skal prioriteres af 
overenskomstparterne, og den gode 
efteruddannelse skal være markeds-
baseret. Der er også brug for nogle 
bevillinger til udvikling af de rigtige 
tilbud, og det er statens opgave. Man 
må starte et sted, men lige i øjeblik-
ket er der ingen, der starter, og det 
er en del af problemet. Jeg håber der-
for, at arbejdsmarkedets parter tager 
fat på dette, for der skal ske noget”,  
siger Henning Salling Olesen.   ■
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“Derfor er jeg 
ærgerlig over, 
at der ikke 
kom en mere 
visionær tre-
partsaftale om 
efteruddan-
nelse i 2017”.
Camilla Gregersen,  
formand, Dansk Magisterforening



CBS-DIREKTØR:  
ONLINEKURSER ÅBNER  
FOR GLOBAL EFTERUDDANNELSE 

Hvor stort er fokus på efteruddannelse  
og livslang læring på CBS? 
Vi satser rigtig meget på disse områder. 
Vi fokuserer på at udarbejde og gennem-
føre strategier for, hvordan vi bedst muligt 
kan udbyde og udvikle dette område. På ef-
teruddannelsessiden, hvor man betaler for 
at læse, har vi ca. 4.500 om året, som er i 
gang med et forløb. Vi gør desuden meget 
ud af at være opdateret med nyeste og re-
levant viden. Vi er jo fortrinsvis en busi-
nessskole med fokus på ledelse og forret-
ning og har derfor også et rådgivende panel 
med erhvervsledere, som hele tiden giver 
os feedback, så vi uddanner og efteruddan-
ner de studerende inden for de områder og 
tendenser, som er oppe i tiden. Dem lytter 
vi til og sikrer på den måde, at vi kommer 
bredt ud. 

EU-Rådet har netop 
været ude at pointere, 
at medlemslandene 
skal sikre deres bor-
gere adgang til livslang 
læring og efteruddan-
nelse. Hvor er vi i Dan-
mark på dette område 
nu, som du ser det? 
Jeg synes, der er rig-
tig gode muligheder 
for at efteruddanne 
sig efter den formel-
le uddannelse. Også 
geografisk set i hele 
landet. Både univer-
siteterne og en stor 
underskov af priva-
te udbydere, som 
giver certificerede 
forløb, tilbyder ef-
teruddannelse. 

På CBS’ MBA-
uddannelser har 
vi åbnet op for, at 
alumner på MBA-
programmer kan 
læse tilvalgsfag og 
på den måde sikre 
sig løbende opdate-
ring på sin viden og kunnen. På vores MBA 
er andelen af ikkedanske studerende 93 pro-
cent. De bor typisk i København og beta-
ler selv for uddannelsen, og 60-80 procent 
bliver i Danmark efter uddannelsen. HD er 
den gamle hæderkronede uddannelse i Dan-
mark, som man kan tage, mens man arbej-
der, mens vi også har masteruddannelser, 
som også kan læses som deltidsuddannelser. 
På master og HD er det langt hen ad vejen 
arbejdsgiveren, der betaler for uddannelsen. 

En stigende del af det danske arbejdsmarked 
tæller jo også selvstændige og mere løst  
ansatte. Hvordan ser du, at de bedst muligt  
skal efteruddanne sig, for fx en masterud- 
dannelse kan jo koste op mod 350.000 kr.,  
og det har mange ikke selv råd til at betale? 
På CBS har vi også selvstændige erhvervs-
drivende med egen virksomhed, som ta-
ger efteruddannelse for at få input og nye 
værktøjer, de kan bruge til at videreudvikle 
deres virksomhed. Men den største gruppe 
er klart lønmodtagere. Tager man et for-
maliseret forløb, møder man typisk andre 
ligesindede, og man får et netværk, som 
kan være rigtig brugbart til at få input til 
sin virksomhed. 

Men også gennem onlinekurser er der 
helt klart åbnet op for global efteruddan-
nelser, så man faktisk kan studere, hvor 
og hvornår man vil. De muligheder vokser 
hele tiden med Massive Open Online Cour-
ses (MOOCs), der er gratis onelinekurser, 
som er åbne for alle. På selv de største og 
mest anerkendte universiteter som fx Har-
vard og Cambridge kan man tage et online-
forløb i fx økonomi, som er gratis eller ko-
ster et lille beløb. Det sikrer muligheden 
for, at også de, som ikke har så mange pen-
ge eller tid til efteruddannelse i arbejdsti-
den, kan få opdateret deres viden.   ■

Copenhagen Business 
School er landets største 
udbyder af HD- og  
MBA-uddannelser, og 
knap 4.500 personer 
 tager hvert år en  
efteruddannelse eller 
et kursus her. Online- 
kurser åbner globale  
muligheder for efter- 
uddannelse, fortæller  
Poul Hedegaard, som er 
MBA-direktør på CBS. 
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INTERNATIONAL ONLINEEFTERUDDANNELSE
Massive Open Online Courses (MOOC) er en udvidelse af edX, hvor man kan tage gratis  
onlinekurser fra de bedste universiteter og institutioner i verden som fx Harvard, MIT,  
UC Berkeley, Microsoft, Tsinghua University, The Smithsonian og flere. 
På MOOC kan man gratis følge onlinekurser datalogi, business og management, Beethovens 
9.symfoni og meget mere.
Læs mere på http://mooc.org/og https://www.edx.org/

Gennem onlinekur-
ser er der åbnet op 
for global efterud-
dannelser, så man 
faktisk kan stude-
re, hvor og hvornår 
man vil, fortæller 
MBA-direktør  
på CBS, Poul  
Hedegaard.
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EFTERUDDANNELSE:  
HVORDAN BLIVER DM RELE-
VANT FOR ALLE MEDLEMMER?

Hvordan sammensætter DM sit nuværende ef-
teruddannelsestilbud, så man rammer en meget 
sammensat medlemsskare bedst muligt? 
DM’s medlemmer har forskellige uddan-
nelser og breder sig over mange jobpro-
filer. Derfor udbyder vi kurser med un-
dervisere, der er teoretisk velfunderede, 
og som har fokus på, at det lærte hur-
tigt kan omsættes i praksis. Vi orienterer 
os også mod udviklingstrends på arbejds-
markedet, hvor der i stigende grad bliver 
efterspurgt medarbejdere, der kan facili-
tere innovative processer og lede digita-
le transformationer. Vel at mærke på en 
måde, der skaber både resultater og med-
arbejdertrivsel. 

Hvad er det typisk for efteruddannelses- og 
kursustilbud, som medlemmerne efterspørger 
og anvender (hhv. på indhold og gratis/betalte)?
Der er stor efterspørgsel efter ret anvendel-
sesorienterede kurser. Det er kurser, der 
styrker deltagernes evne til at navigere suc-
cesfuldt mellem mange interessenter. Det 
kan også være kurser, der udfylder konkre-
te kompetencegap, fx økonomi og statistik, 
da mange magistre arbejder som generali-
ster i den offentlige administration. Vi op-
lever stor efterspørgsel efter kurser for 
nøglemedarbejdere uden personaleansvar, 
fx kurset “Leder uden kasket”, hvor delta-
gerne får en bedre forståelse for deres rolle 
og konkrete redskaber til at lykkes med de-
res forandringsprojekter og strategiske op-
gaver på tværs af deres organisation. Intro-
duktionskurser til økonomi og statistik er 
også i høj kurs. 

Hvilke tanker gør man sig i DM omkring,  
hvilket udbud af henholdsvis gratis og  
betalte kurser der tilbydes? 
Vi søger at ramme den gode balance: Som 
medlem skal man have noget for kontin-

gentet. Samtidig kan der være tilbud, der 
henvender sig til færre deltagere og kræ-
ver ekspertviden. De har en pris. DM ud-
byder gratisarrangementer inden for man-
ge områder. Jobsøgningsarrangementer for 
ledige, som vi udbyder i samarbejde med 
MA, og for studerende er gratis. Derudover 
er arrangementer med større deltagerantal 
også en del af den “pakke”, man får for sit 
kontingent.  

Ifølge uddannelsesforsker og professor på RUC 
Henning Salling Ollsen er udbuddet af livslang 
læring og efteruddannelse i Danmark slet ikke 
godt nok for højtuddanne. Efteruddannelses-
systemet er tænkt for snævert som noget, der 
skal korrigere og opdatere en relevant grund-
uddannelse. Hvordan kan DM i sit kursus ud-
budoptimere højtuddannedes muligheder for 
livslang læring? 
Vi er fuldt ud opmærksomme på, at en aka-
demisk uddannelse ikke betyder, at man 
følger en snæver karrierevej i forlængel-
se af den. Ny teknologi og nye måder at or-
ganisere arbejdet på betyder, at jobprofiler 
ændres hastigt. Derfor udbyder vi kurser 
og videreuddannelse, der stiller den enkel-
te medarbejder – eller hele teamet – bedre 
på arbejdsmarkedet, når det gælder om at 
sætte sin akademiske viden i spil.

Vi oplever, at der er et stort marked for 
kurser og mulighed for videreuddannel-
se. Både hos faglige organisationer, priva-
te udbydere og uddannelsesinstitutioner. 
Det kan faktisk opleves som en barrie-
re, at markedet er stort og uoverskueligt. 
For hvad skal man vælge? Hvordan sik-
rer jeg mig, at kvaliteten er i orden? Pas-
ser tilbuddet til mig? Her kan man som 
DM-medlem bruge sekretariatet som spar-
ringspartner omkring valg af uddannel-
se – ikke kun mht. DM’s egne kurser. Des-
uden er det en væsentlig barriere, at der 

ikke er tilstrækkeligt fokus på strategisk 
kompetenceudvikling i mange organisati-
oner. Der er ikke altid klare organisatori-
ske mål, et relevant kompetencebudget og 
tilstrækkelig tid til, at medarbejderne kan 
gennemføre videreuddannelse. Hvis man 
ikke ved, hvad man skal udvikle, og hvor-
dan det kan styrke organisationen og én 
selv, så skyder man i blinde, når man væl-
ger kompetenceudvikling.   ■

Dansk Magisterforening er meget bredt sammensat medlemsmæssigt, så  
hvordan sammensætter foreningen sit udbud af efteruddannelser og kurser,  
så de rammer flest og bedst muligt? Sektorbladet spørger Karsten Lodahl Madsen, 
konsulent og ansvarlig for DM Kurser, og arbejdsmarkedschef i DM, Jens Sibbersen.
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“Desuden  
er det en  
væsentlig  
barriere,  
at der ikke 
er tilstræk- 
keligt fokus  
på strategisk  
kompeten- 
ceudvikling  
i mange  
organisationer”
Karsten Lodahl Madsen,  
konsulent og ansvarlig for DM Kurser
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HVAD SYNES  
MEDLEMMER  
OM DM’S  
KURSUSUDBUD?
I starten af maj måned afholdt Dansk Magisterforenings 
klub for selvstændige og freelancere medlemsseminar  
om, hvordan sociale medier kan hjælpe deres virksomhed.  
Sektorbladet spørger en håndfuld deltagere, hvad de synes 
om DM’s efteruddannelses- og kursusudbud.  

MARIA GULLESTRUP  
Uddannet cand.scient.pol. Master-
uddannelse i vurdering af dyre-
velfærd i primærproduktionen  
i landbrug, som hun bruger i sin 
kæledyrsforretning Klaken, hvor 
de avler og sælger kaniner og 
rådgiver og holder foredrag om 
dyrevelfærd. 

 
Hvor vigtigt er efteruddannelse og 
kompetenceudvikling for dig? 
Det er vigtigt. Jeg har en magister-
uddannelse, men er ikke lige uddan-
net til at drive en virksomhed, hvor 
man bl.a. skal kunne markedsføre 
sig selv og selv styre økonomien.  

Det er jo rigtig mange fagområder, 
der er i spil på én gang. Derfor er  
efteruddannelse ekstremt vigtigt. 
Her har jeg brugt DM’s kurser,  
men også erhvervscentrene er  
rigtig gode, hvor jeg har taget et 
iværksætterkursus. 

 
Hvad synes du om DM’s efterud- 
dannelses- og kursusudbud? 
Jeg synes, DM’s kursusudbud er fint. 
Jeg har især været på flere halvdags 
gå hjem-kurser bl.a. med fokus på 
stress og personlig udvikling. I prin-
cippet kunne det være godt at kigge 
de dyre 2-3-dageskurser igennem og 
lave miniudgaver af dem. Det er en 
væsentlig motivationsfaktor for mig 
til at være medlem af DM, at der sta-
dig er sådan et godt kursusudbud. 
Men kursustilbud er ikke nok, hvis 
opbakningen til DM ikke er der.  
Hele DM’s eksistensberettigelse  
som fagforening er, at den skal være 
der, når man i sit arbejdsliv som 
medlem virkelig har brug for hjælp 
og rådgivning. 

CHARLOTTE VILSHOLM  
Uddannet cand.comm. og selv-
stændig med bureauet PRmeter 
Kommunikation, hvor hun arbej-
der med kommunikation, formid-
ling, rådgivning og ledelse.  

 

Oplever du som selvstændig udfor-
dringer ift. at have tid, penge og men-
talt overskud til at deltage i efterud-
dannelse og kompetenceudvikling?
Som regel er det sådan, at man har 
for travlt til efteruddannelse, når der 
er kunder i butikken – og omvendt er 
der måske ikke så mange penge i kas-
sen til efteruddannelse i de perioder, 
hvor der er bedre tid. Jeg har i mine 
tidligere lønmodtagerjob fået ret så 
meget fantastisk efteruddannelse og 
er derfor ikke den, der sulter mest ef-
ter mere lige nu. Men jeg er meget op-
mærksom på, at jeg løbende sørger 
for at udvikle mig selv og mine faglige 
kompetencer ved bl.a. at deltage i kur-
ser. Ny inspiration gør det jo desuden 
sjovere at gå på arbejde.
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Hvad synes du om DM’s efterud- 
dannelses- og kursusudbud?
Det har kæmpe værdi, at DM tilby-
der seminarer og kurser målrettet os 
selvstændige – og så endda også gra-
tis tilbud. Hver gang jeg som selv-
stændig overvejer at forære mig selv 
noget kompetenceudvikling, er det jo 
ikke kun et spørgsmål om balancen 
mellem det mulige faglige udbytte og 
kursusprisen, i forhold til hvad der 
lige nu står på kontoen. Det handler i 
høj grad også om, at selve den tid, jeg 
bruger på kurset, kan jeg ikke samti-
dig bruge på at tjene mine penge. Et 
kursus eller seminar skal derfor give 
mig direkte brugbar viden, inspirati-
on og meget gerne nogle nye kontak-
ter til mulige samarbejdspartnere, 
kunder og leverandører til min for-
retning. Og det har jeg indtil nu fået 
på næsten alle de kurser, medlems-
møder og seminarer, jeg har deltaget 
i hos DM. Så jeg er meget tilfreds.

JAN KJÆR 
Uddannet cand.phil. i æstetik og 
kultur, er international multime-
diejournalist, forfatter, konsulent, 
guide og foredragsholder med 
speciale i ulande, globalisering, 
Østafrika, Østeuropa. Sidder i DM 
Privats bestyrelse som repræsen-
tant for de selvstændige. 

 

Hvor vigtigt er efteruddannelse og 
kompetenceudvikling for dig? 
Det er vigtigt, men jeg får gjort det 
alt for lidt. Derfor er det årlige med-
lemsseminar, som DM’s klub for 
selvstændige afholder, fabelagtigt. 
Jeg har været med hver gang de se-
neste mange år. Det er en eneståen-
de mulighed for at pleje sit netværk 
og lære nye ting, som kan bruges i 
biksen. Denne gang var indholdet 
sociale medier, og jeg lærte rigtig 
mange nye ting om, hvordan man 
kan arbejde strategisk med dette. 
Jeg har ikke valgt at blive udviklings-
journalist for at blive rig og berømt, 

og efteruddannelse er ofte meget 
dyrt og gør et stort indhug i økono-
mien. Derfor er DM’s tilbud vigtige 
for mig og mange andre. 

Oplever du som selvstændig udfor-
dringer ift. at have tid, penge og men-
talt overskud til at deltage i efterud-
dannelse og kompetenceudvikling?
Jeg er rigtig god til at komme til fyraf-
tensmøder i DM-regi, hvor man ofte 
får input på mange relevante områ-
der. Jeg er dårlig til at få den længe-
re og mere sammenhængende efter-
uddannelse. Det skyldes tildels, at de 
tilbud, man ser, typisk er udviklet ef-
ter, at det er en arbejdsgiver, der skal 
investere i det. Priserne er så høje, at 
det for mange af os betyder, at man 
tænker sig rigtig godt om, før man in-
vestere i det, og for mig er det ikke 
sket endnu. Jeg færdiggjorde næsten 
en master, og den var faktisk gratis. 
Det er jo lidt sjovt, ift. hvad det ofte 
koster at tage kortere efteruddannel-
se. Jeg har lige nu et akut behov for at 
lære at tekste YouTube-videoer, men 
jeg har endnu ikke fundet det rigti-
ge program. Det tilbud finder jeg dog 
ikke i DM-regi og leder derfor speci-
fikt efter det eksternt. 

MARIE LUND 
Uddannet cand.mag. i filosofi og ef-
teruddannet i filosofisk praksis på 
Oslo Universitet. Selvstændig i virk-
somheden Samtalefilosoffen + over-
sættervirksomheden Idiomatic.  

 

Hvad fik du med fra det DM-med-
lemsseminar om, hvordan sociale 
medier kan hjælpe din forretning?
På medlemsseminaret om at bruge 
sociale medier i sin virksomhed så 
vi en video, som handlede om, hvor-
dan store ledere inspirerer til hand-
ling. Mottoet lød: “Folk køber ikke, 
hvad du laver, men hvorfor du gør 
det”. Derfor handler det især om at 
få kontakt til nogle mennesker, som 
tror på det samme som dig. Det er 

en anderledes tilgang, end mange 
har, når det gælder markedsføring, 
og det mindede mig om noget, jeg 
læste for år tilbage. På den måde lig-
ger det faglige udbytte for mig som-
me tider i en påmindelse om noget, 
jeg havde glemt. I dette tilfælde, at 
man bør have fokus på at formidle, 
hvorfor man gør det, man gør.  
Og så udveksler man erfaringer og 
ideer med andre i samme situation 
som en selv. Det løfter og giver  
et energiboost. Man får mere lyst 
til at komme hjem og gå i gang med 
nogle opgaver.

Efteruddanner du dig nok, i  
forhold til hvad du føler, du skal  
kunne fremover?
Selvfølgelig tænker jeg af og til over 
min såkaldte markedsværdi, og hvor-
dan jeg kan opretholde eller forbed-
re den. Men i takt med at jeg befin-
der mig godt som selvstændig, bliver 
jeg lidt modsat over for denne måde 
at spørge på. For hvem skal egentlig 
diktere, hvad jeg skal kunne? Hvad 
er det, vi skal nå? Vil jeg opnå no-
get karrieremæssigt, skal jeg selv be-
stemme, hvad det skal være.   ■
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“Det har kæmpe 
værdi, at DM tilbyder 
seminarer og  
kurser målrettet  
os selvstændige  
– og så endda  
også gratis tilbud”
Charlotte Vilsholm, cand.comm. og selvstændig
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ARBEJDSGIVERNE  
BLANDER SIG  
I FAMILIERNES  
TRIVSEL
Den danske virksomhed Danfoss har indgået samarbejde 
med Family Support om at måle de ansattes trivsel inden for 
hjemmets fire vægge for at gribe ind med støtte. Virksom-
heder blander sig i stigende grad i medarbejdernes privatliv, 
påpeger forsker i arbejds- og privatliv.

Danske virksomheder ri-
der i stigende grad med 
på en international ten-
dens ved at blande sig i 
medarbejderes trivsel in-
den for hjemmets fire 

vægge. Den danske virksomhed Dan-
foss har indgået et samarbejde med 
den danske virksomhed Family Sup-
port, der har udviklet en app, som 
kan teste trivslen hos en medarbej-
der og dennes familie og give en pej-
ling på, om der er brug for at gribe 
ind med støtte. 

Samarbejdet er et pilotprojekt, og 
dermed hopper Danfoss med på en 
tydelig tendens, der har været un-
dervejs længe, hvor virksomheder 
både herhjemme og i udlandet i sti-
gende grad rykker tæt på medarbej-
dernes liv. Det fortæller ekstern lek-
tor på Copenhagen Business School 
(CBS) Anders Raastrup Kristensen til 
Berlingske Business.

“Flere og flere områder bliver an-
nekteret af arbejdsgiverne. Først 
var det tilbud om at få strøget skjor-
ter, så at få mad med hjem fra kan-
tinen. Så kom arbejdsgiverbetalte 

psykologordninger, og så begynd-
te blandt andre DONG at fokusere på 
medarbejdernes søvnmønstre. Der 
er i princippet ingen grænser for, 
hvor langt virksomhederne vil gå ind 
i medarbejdernes liv, hvis det kan 
medvirke til at forbedre produktivite-
ten eller spare penge til for eksempel 
sygefravær”, siger Anders Raastup 
Kristensen, som forsker i balancen 
mellem familie- og arbejdsliv.

Han er også forfatter til flere bø-
ger, heriblandt “Det grænseløse ar-
bejdsliv – At lede de selvledende 
medarbejdere”.

Det er det socialdemokratiske by-
rådsmedlem i Horsens Kommune 
Lone Blume, der oprindeligt fik ide-

“Virksomhederne skal ikke ind  
og være mor og far for medar-
bejdere, der har problemer”
Helle Rosdahl Lund, direktør, Center for Familie- og Arbejdsliv 

en til Family Support. Det skete, da 
hun for nogle år siden selv var igen-
nem en hård skilsmisse og efterføl-
gende et sygdomsforløb. Men det var 
først efter at have mistet sin nye kæ-
reste, Horsens’ daværende borgme-
ster, tidligere folketingsmedlem og 
minister Jan Trøjborg, til en blod-
prop i 2014, at hun for alvor gik i 
gang med at føre ideen ud i livet.

“Jeg tror først, at det er nu, sam-
fundet er ved at være åbent og mo-
dent til, at arbejdsgiverne går ind 
og tilbyder den her form for fami-
lierådgivning. Det hænger nok sam-
men med, at vi først nu ser resulta-
tet af vores moderne livsstil”, siger 
Lone Blume.  
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ARBEJDSGIVERNE  
BLANDER SIG  
I FAMILIERNES  
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Det går stærkt i Danfoss  
Pilotprojektet hos Danfoss omfatter 
de 1.000 ansatte i virksomhedens af-
deling i Gråsten i Sønderjylland. Bag-
grunden er, at det går stærkt i Danfoss 
i disse år. Sidste år voksede omsæt-
ningen med 43 mia. kroner, samti-
dig med at driftsindtjeningen voksede 
endnu mere, nemlig 16 procent.

Medarbejderne skal med andre 
ord både producere og sælge mere, 
samtidig med at de skal løbe hurtige-
re, for at Danfoss kan blive ved med 
at forbedre produktiviteten. 

Derudover er Danfoss som de fle-
ste andre virksomheder inde i en pe-
riode med forandringer og indførelse 
af ny teknologi.

Det førte for et par år siden til ty-
delige trivselsproblemer i Gråsten-af-
delingen, og det blev besluttet at gen-
nemføre en trivselskampagne.

“Vi kan alle blive ramt af omstæn-
digheder, der gør, at vi har svært ved 
at følge med. Men vi kan ikke stop-
pe op og blive forskånet for udvik-
lingen. Vi er nødt til at lære at være i 
den”, siger Ditte Haulund, HR-direc-
tor hos Danfoss.

Hos Danfoss er det frivilligt at 
tage trivselstesten og tage imod støt-
ten. Cirka 270 ud af 1.024 medarbej-
dere har foreløbig taget testen, og 
omkring 40 har efterfølgende taget 

imod tilbud om et forløb med  
Family Support. Forløbet vare-
tages af autoriserede psykotera-
peuter, som Family Support sam-
arbejder med, og det foregår 100 
procent anonymt i forhold til  
arbejdsgiveren.

“Kan vi forebygge bare to lang-
tidssygemeldinger, så holder vo-
res businesscase, og vi har hjulpet 
nogle mennesker. Og det er min 
klare fornemmelse, at vi kommer 
til at nå det mål og mere til”, siger 
Ditte Haulund.

Det er helt galt
Ledelsesekspert, direktør og stif-
ter af Center for Balance mellem Ar-
bejdsliv og  Familieliv Helle Rosdahl 
Lund er ikke positiv over for projek-
tet. Hun mener, at virksomhederne i 
stedet skal satse på god ledelse og på 
at skabe en ordentlig balance mellem 
krav og ressourcer. Det er nemlig iføl-
ge hende den bedste forebyggelse af 
stress. Private problemer skal ikke lø-
ses af virksomhederne, men kan må-
ske afhjælpes ved at give et par dage 
ekstra fri, hvis medarbejderen har 
brug for det.

“Jeg synes, det er helt galt. Virk-
somhederne skal ikke ind og være 
mor og far for medarbejdere, der har 
problemer. For det første er magtfor-

holdet mellem medarbejder og ar-
bejdsgiver per definition skævt, for-
di arbejdsgiveren i sidste ende kan 
fyre medarbejderen. For det andet: 
Selvom de siger, at det er frivilligt, og 
at arbejdsgiveren ikke får adgang til 
data, så må vi spørge os selv, om vi 
virkelig vil have, at de her ting, her-
under også vores børns trivsel, bliver 
synlige for arbejdsgiverne”, siger  
Helle Rosdahl Lund. 

Fremtidsforsker hos Future Navi-
gator Louise Fredbo Nielsen er mere 
positiv over for initiativet. 

“Der er et menneskeligt perspek-
tiv i det. Der er gode muligheder for 
at passe på hinanden ved brug af 
data. Data og teknologi kan jo ikke 
stå alene, og jo mere vi bliver op-
mærksomme på, at der er trivsels-
problemer, ved hjælp af data, jo 
mere behov har vi for at gå ind til 
chefen og få en åndelig krammer. 
Der vil altid være brug for empati 
fra chefens side”, siger Louise  
Fredbo Nielsen.   ■

“Der er i princippet 
ingen grænser for, 

hvor langt virksom-
hederne vil gå ind i 

medarbejdernes liv”
Anders Raastrup Kristensen, ekstern lektor, CBS

Den danske virk-
somhed Danfoss’ 
afdeling i Gråsten 
tester i et nyt pi-
lotprojekt trivslen 
blandt 1.000 an-
satte og deres fa-
milie for at få en 
pejling på, om der 
er brug for at gribe 
ind med støtte. 
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BESKÆFTIGELSESMINISTER:  
DANSKE VIRKSOMHEDER  
KAN INDFØRE ISLANDSK  
LIGELØNSMODEL

Islandske virksomheder skal 
fremover bevise, at de beta-
ler ligeløn til mænd og kvinder 
i den samme type stillinger. 
Ifølge beskæftigelsesminister 
Troels Lund Poulsen (V) er det 

muligt for danske virksomheder at 
indføre den islandske ligelønsmodel 
herhjemme. 

“Jeg vil gerne slå fast, at alle – også 
danske virksomheder – har mulighed 
for at indføre den islandske ligeløns-
standard og implementere den frivil-
ligt i deres organisation”, siger Troels 
Lund Poulsen til Magisterbladet.

Den islandske model har netop 
været diskuteret i Folketinget, fordi 
Enhedslisten sammen med Alternati-
vet havde fremlagt et beslutningsfor-
slag om at indføre den nye islandske 
ligelønsmodel i Danmark. 

Selvom regeringen ikke kunne til-
slutte sig forslaget, så understrege-
de beskæftigelsesministeren i en dis-
kussion om forslaget fra Folketingets 
talerstol, at regeringen har sympa-

ti for intentionen bag beslutningsfor-
slaget – nemlig at sikre en mere lige 
løn i Danmark. Men fordi certifice-
ringsordningen i Island er et resultat 
af et fælles ønske fra de islandske ar-
bejdsgivere og lønmodtagere, er den 
afgørende præmis ikke til  
stede i Danmark.

“Derfor kan man efter min opfat-
telse ikke bare overføre den island-
ske model til det danske arbejds-
marked, og derfor støtter regeringen 
ikke beslutningsforslaget”, siger mi-
nisteren.

Islandsk skærpelse af loven om ligeløn  
Det var i juni sidste år, at det island-
ske Altinget vedtog en skærpelse af 
den islandske lov om ligeløn. Det be-
tyder, at private og offentlige virk-
somheder med 25 ansatte eller mere 
fremover skal erhverve et certifikat 
for at have indført ligeløn for mænd 
og kvinder. 

Det er islandske fagforeninger, ar-
bejdsgiverforeningen og embeds-

Fra årsskiftet skal islandske virksomheder med mere end 25 ansatte be-
vise, at de betaler ligeløn for lige arbejde. Den ligelønsmodel kan danske 
virksomheder også indføre, påpeger beskæftigelsesminister Troels Lund 
Poulsen (V), som vil udbrede kendskabet til den islandske ordning. 

mænd, der sammen har udviklet 
et styringssystem for ligeløn kaldet 
“Equal Pay Standard”, som skal hjæl-
pe arbejdsgiverne med at forhindre 
lønforskelsbehandling. 

I 2013 udgjorde de uforklarlige 
lønforskelle i Island knap 6 procent, 
som altså hverken skyldtes forskelle i 
bl.a. uddannelsesniveau, anciennitet, 
ansvarsområder eller erfaring. Det er 
stort set som i Danmark.  

“Det nye er, at det ikke længe-
re er lønmodtageren, som skal bevi-
se, at han eller hun er løndiskrimi-
neret. Nu er det arbejdsgiveren, som 
skal bevise, at der betales samme løn 
for samme arbejde. Virksomheder og 
organisationer skal derfor udvikle et 
transparent system, som viser, hvor-
dan de måler og sætter pris på arbej-
det”, fortæller professor i sociologi 
og ligelønsforsker ved Island Univer-
sitet Linda Guðbjörg Rafnsdóttir. 

Med den nye lov skal islandske ar-
bejdsgivere således igennem en ob-
ligatorisk certificeringsproces, som 

Nu er det arbejds-
giveren, som  
skal bevise, at  
der betales sam- 
me løn for samme  
arbejde i Island, 
fortæller lige- 
lønsforsker  
ved Island  
Universitet  
Linda Guðbjörg 
Rafnsdóttir.
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fastsættes af arbejdsmarkedets par-
ter ved kollektive aftaler. Løn og ar-
bejdsvilkår er derfor i høj grad ud-
tryk for, hvilke prioriteringer der 
er inden for forskellige fag og bran-
cher”, siger Troels Lund Poulsen. 

Ministeren mener derudover,  
at det kønsopdelte arbejdsmarked 
spiller ind. 

“Det forhold, at flere kvinder end 
mænd er ansat i det offentlige, hvor 
lønnen typisk er lavere, spiller en stor 
rolle. Samtidig vil jeg gerne pointe-
re, at det går den rigtige vej. VIVE har 
netop offentliggjort en rapport, der 
viser en markant mindre lønforskel 
mellem kønnene, når vi ser på tværs 
af arbejdsmarkedet”, siger han.   ■

“Jeg vil gerne slå fast, at alle  
– også danske virksomheder  
– har mulighed for at indføre  
den islandske ligelønsstandard  
og implementere den frivilligt  
i deres organisation”
Troels Lund Poulsen (V), beskæftigelsesminister

beviser, at den enkelte virksomhed 
betaler lige løn for lige arbejde. 

Den islandske professor forklarer, 
at islandske virksomheder og institu-
tioner ifølge loven kan få bøder  
på op til 50.000 islandske kroner 
(omkring 3.000 danske kroner), for 
hver dag de overskrider deadline for 
at opnå certifikat. 

Virksomheder med mere end 250 
ansatte skal have opnået certifikat in-
den årsskiftet 2018/2019, mens min-
dre virksomheder får længere tid. 
Eksempelvis har virksomheder med 
25-89 ansatte indtil den 31. december 
2021 til at opnå et certifikat. 

“Generelt synes jeg, det er en god 
ting. Administrationsbyrden bliver 
til en start ret stor, da alle virksom-
heder skal bevise, at lige værdiful-
de job med samme krav også giver 
samme løn“, siger Linda Guðbjörg  
Rafnsdóttir.

Hun forklarer, at islandske virk-
somheder skal gennemgå alle jobbe-
skrivelser og sikre, hvilke der er sam-
menlignelige, og derefter undersøge, 
om de så også giver samme løn. Hvis 
ikke det er tilfældet, skal det ændres 
eller forklares, hvad arbejdet handler 
om, og virksomheden skal retfærdig-
gøre den forskellige løn. 

Når dette arbejde er færdigt, kan 
virksomheden søge om certifikat. 
Det skal så fornys hvert tredje år. 

Danmark vil drøfte nye tiltag
Den danske beskæftigelsesminister 
vil nu sammen med ligestillingsmi-
nister Eva Kjer Hansen (V) drøfte, 
hvordan man i Danmark kan udbre-
de kendskabet til den islandske ord-
ning og det faktum, at man allerede 
i dag kan købe et certifikat og imple-
mentere den. 

“Men det er endnu for tidligt at 
sige, præcis hvordan vi vil gribe det 
an”, siger Troels Lund Poulsen og un-
derstreger:

“Den islandske lov er først trådt 
i kraft den 1. januar 2018, så det er 
endnu for tidligt at sige noget om er-
faringerne. Men det bliver interes-
sant at følge, og det vil jeg og Beskæf-
tigelsesministeriet naturligvis gøre”.

Selvom Danmark siden 1976 har 
haft en ligelønslov, er der i dag ufor-
klarlige lønforskelle mellem mænd 
og kvinder. 

Så hvordan mener beskæftigelses-
ministeren så, at vi sørger for, at der 
kommer lige løn for lige arbejde mellem 
mænd og kvinder i Danmark? 

“Allerførst er det jo vigtigt at hu-
ske på, at lønniveauer i Danmark 



Employability er det nye buzzword. Arbejdsta-
gerne – både selvstændige og de ansatte – skal 
til hver en tid besidde de kompetencer, der skal 
til for at udføre arbejdet. Vores medlemmer har 
derfor brug for løbende adgang til livslang ud-
dannelse. 

Man regner med, at alle kommer til at skif-
te spor i deres arbejdsliv 5-6 gange. Og videre-
uddannelse er ikke kun af afgørende betydning 
for den enkelte, men også for arbejdsgiveren. 
Der har været en udpræget tendens til, at man 
i arbejdsgiverkredse har anset det for udeluk-
kende at være arbejdstagerens problem, og der 
er i det hele taget skåret kraftigt på kurser i de 
senere år. 

Problemet er specielt grelt i den private sek-
tor. Der er simpelthen hverken fokus på eller 
råd til kurser i de fleste små og mellemstore 
virksomheder. Det varierer meget fra bran-
che til branche, men DMP’s medlemmer har 
for manges vedkommende aldrig haft en auto-
matisk adgang til efteruddannelse i modsæt-
ning til ansatte i det offentlige eller i store virk-
somheder. 

De offentlige systemer for efteruddannelse 
(fx VEU) er mere rettet mod faglærte og andre 

med kortere uddannelse. Det er en fornuftig 
satsning fra samfundets side, men det betyder 
ikke, at højtuddannede ikke har et behov. Der-
for er det ekstra vigtigt, at DM kan tilbyde kur-
ser inden for de felter, hvor vi kan forudse, at 
det er eller vil blive en forudsætning for at kun-
ne opnå beskæftigelse. På kompetencesiden er 
der et stigende behov for folk med digitale fær-
digheder, der kan udnytte den ny teknologi i 
forhold til at digitalisere og automatisere inter-
ne processer, men der er også brug for folk, der 
kan arbejde analytisk med big data. Her smel-
ter it og traditionelle magisterkompetencer 
sammen til ét hele.

I Landsklubben for selvstændige og free-
lancere er vi alle vidensiværksættere. Vi bliver 
kun bedt om at udføre arbejde, der ligger in-
den for vores fagområde. Vi lever bogstaveligt 
talt af vores viden og er afhængige af, at den 
er opdateret. Det kan være faglig viden inden 
for et specifikt brancheområde, men også alle 
de værktøjer, som de fleste højtuddannede er 
dybt afhængige af i deres hverdag: it-redskaber, 
kommunikation mv. DM spiller en vigtig rolle  
– både for almindeligt ansatte, løstansatte, free-
lancere og selvstændige.

Efteruddannelse til  
alle DMP-medlemmer

er sektorblad  
for privatansatte,  
selvstændige  
og freelancere,  
som er medlem-
mer af DM
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Bliv politisk  
aktiv i DM Privat
Der er snart valg til sektorbestyrelsen i DM, og vi vil gerne opfordre alle  
interesserede til at være med. 

Du kan finde os på Facebook i gruppen ‘DMP Valg 2018’ eller blive løbende  
opdateret på den kommende valgside på dm.dk. Du er også altid velkommen  
til at skrive til DM Privat og selvstændiges formand Julia Bjerre Hunt på  
jhu@dm.dk. Vi holder informationsmøde om valget d. 29.-8. kl. 17. 

Vel mødt!
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LEDER  af Helle Idland, formand for Landsklubben for selvstændige og freelancere i Dansk Magisterforening

KOLOFON
dm privat


