
N R .  3  ·  O K T O B E R  2 0 1 8

dm privat

Forsker: 
Problem for 

selvstændige  
at arbejde  

hjemmefra
SIDE 6

Fem råd: 
Sådan får du 

det bedste ud  
af et kontor- 

fællesskab
SIDE 8

Selvstændige 
får flest nye job 

i det private
SIDE 10

SIDE 2-5

Der er kommet over 100 nye kooperative virksomheder 
i Danmark. Josefine Laura Holt er selv med i koopera-
tivet Rabotnik og arbejder for, at flere iværksættere 
kaster sig over den demokratiske og samfunds- 
bevidste virksomhedsform.

GØR ARBEJDSPLADSEN 
TIL ET FÆLLESSKAB



Og der bliver faktisk allerede star-
tet flere kooperative virksomheder 
i Danmark. En særkørsel fra Dan-
marks Statistik viser, at der fra 2010 
til 2016 er kommet 120 flere andels-
selskaber i Danmark, så der i dag er 
registreret 1.393 andelsselskaber.

“Det er spændende, at der er en 
tendens til, at flere ser, at virksom-
heder kan indrettes anderledes. Det 
kan være grobund for mere bæredyg-
tige virksomheder med et godt ar-
bejdsmiljø”, siger Bjarke Friborg.

Fællesskabet er centralt
Det er ikke kun Bjarke Friborg, der 
ser kooperative virksomheder og nye 
arbejdsfællesskaber vinde frem.

Færre faste job, flere midler-
tidige stillinger og et gene-
relt mere usikkert arbejds-
marked.

Det er virkeligheden for 
flere danskere – herunder 

humanister og scient.er, som oplever, 
at de usikre arbejdsforhold giver dår-
ligere løn, mere stress og mindre ar-
bejdsglæde. 

Men de usikre forhold vil også 
føre til en modbølge af iværksætte-
ri og alternative måder at organise-
re sig på som løstansatte. Sådan lyder 
spådommen fra Bjarke Friborg, der 
er master i socialt entreprenørskab 
fra RUC, kandidat i statskundskab 
fra Universitetet i Bergen og næstfor-
mand i DM Privat.

“Den offentlige sektor bliver ud-
sat for nedskæringer, og arbejdsli-
vet bliver mere omskifteligt. Det gør 
det selvfølgelig mere tillokkende 
med organiserings- og virksomheds-
former, hvor man har mere direk-
te kontrol over sit arbejdsliv. Det er 
en international tendens”, siger Bjar-
ke Friborg.

Derfor tror han blandt andet, at 
kontorfællesskaber og i særdeleshed 
kooperative virksomheder med fladt 
hierarki og fælleseje vil vinde frem i 
de kommende år.

KOOPERATIVE  
VIRKSOMHEDER  
VINDER FREM
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“Kooperativer er bedre 
til at generere et godt  

arbejdsmiljø”. 
Bjarke Friborg, næstformand i DM Privat

Antallet af andelsselskaber i Danmark stiger, viser tal fra Danmarks Statistik.  
Den kooperative virksomhedsform med fladt hierarki og fokus på fællesskab kan 
give selvstændige bedre chancer for at skabe en levedygtig virksomhed,  
mener DM Privats næstformand.



I Kooperationen, der er arbejdsgi-
ver- og interesseorganisation for ko-
operative og socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark, oplever de 
samme tendens.

“Jeg er sikker på, at den stigning 
fortsætter. Vi får også flere henven-
delser om medlemskab”, siger Elsa 
Brander, der er konsulent hos Koope-
rationen.

Kooperationen yder blandt andet 
vejledning til folk, der overvejer selv 
at starte et kooperativ. 

“Vi får i hvert fald én gang hver 
uge henvendelser fra unge iværksæt-
tere, der spørger, hvordan man star-

Kooperationen oplevede eksem-
pelvis, at ingen af deres medlemmer 
gik konkurs under finanskrisen. 

“I et kooperativ bliver overskud-
det geninvesteret i virksomheden. 
Det går i høj grad til at udvikle virk-
somhedens idéer og medarbejdernes 
kompetencer. Samtidig investerer ko-
operativer meget lokalt og i ting, der 
ikke er risikobetonede”, siger hun.

Fagforeninger skal rumme kooperativer
Det er selvfølgelig ikke kun guld og 
grønne skove at starte et kooperativ, 
understreger Bjarke Friborg.

“Ligesom med alt andet iværksæt-
teri er det også risikabelt at starte et 
kooperativ. Nogle vil også argumen-
tere for, at kooperativer har sværere 
ved at konkurrere på det åbne mar-
ked, fordi alting skal besluttes demo-
kratisk”, siger han.

“Men i Baskerlandet er den stør-
ste virksomhed eksempelvis den sto-
re kooperation Mondragon, der har 
over 70.000 ansatte og omsætter for 
flere milliarder. Så det passer ikke 
nødvendigvis”, siger Bjarke Friborg.

Han mener, at landets fagforenin-
ger skal omstille sig til at rumme 
medlemmer, der er selvstændige i 
kooperativer.

“I det moderne arbejdsliv veks-
ler vi mellem forskellige måder at 
arbejde på. Vores medlemmer har 
brug for rådgivning om, hvordan  
de kan strukturere livet som selv-
stændig. Det skal vi være bedre til”, 
siger han.   ■

ter et kooperativ. Der er stor interes-
se for det. Og nøgleordet for dem er 
fællesskab. Man vil gerne starte no-
get sammen med andre, der også 
har et etisk og socialt fundament”, 
siger hun.

Det kan være en stor del af forkla-
ringen på, at der er stigende interes-
se for at danne kooperativer, mener 
Bjarke Friborg. Men der er også an-
dre grunde til det.

“Kooperativer er bedre til at gene-
rere et godt arbejdsmiljø og skabe et 
langvarigt overskud. Alle medarbej-
dere har kontrol over virksomheden, 
der er åbenhed om økonomien, og 
beslutninger træffes demokratisk”, si-
ger Bjarke Friborg.

80 procent overlever
Og der er noget, der tyder på, at ko-
operativer er mere levedygtige end 
andre virksomhedsformer.

I 2018 gennemførte interesseorga-
nisationen COOP UK en undersøgelse, 
som viste, at kooperativer har dobbelt 
så stor sandsynlighed for at overleve 
de første fem år som andre startups. 
80 procent af alle kooperativer i un-
dersøgelsen eksisterede stadig efter 
fem år, hvor det kun gjaldt for 44 pro-
cent af andre nye virksomheder.

“Den her måde at opbygge virk-
somheder på er mere modstandsdyg-
tig over for krisetider, fordi den ba-
serer sig på demokratiske værdier og 
stor åbenhed”, siger Elsa Brander fra 
Kooperationen.

HVAD ER ET  
KOOPERATIV?
Et kooperativ er en demokratisk 
virksomhedsform, hvor alle an-
satte ejer virksomheden.
Beslutninger om arbejdsforhold, 
løn og værdier træffes i fælles-
skab af medarbejderne.  
Alle stemmer vejer lige tungt.
Kooperativer er baseret på  
andelstanken, som har eksisteret 
siden 1800-tallet i Danmark. 
Kooperativer er ofte lokalt forank-
rede og og skal leve op til et etisk 
værdisæt, der handler om social 
ansvarlighed, bæredygtighed  
og fællesskab.
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BLIV KLOGERE PÅ 
KOOPERATIVER
Hvordan starter man et koopera-
tiv? Og hvorfor skal man overhove-
det gøre det?
Det kan du blive meget klogere 
på, når Dansk Magisterforening 
på Peter Bangs Vej den 9. oktober 
fra klokken 17 til 20 holder oplæg 
om kooperativer og kontorfælles-
skaber.
Her vil Elsa Brander fortæller om 
kooperativer og Peter Munkholm 
Nielsen fra kontorfællesskabet  
Symbion om kontorfællesskaber.
Du skal tilmelde dig på DM’s  
hjemmeside senest den 7. oktober.



“AT VI HAR DET  
GODT, UDELUKKER  
IKKE, AT VI OGSÅ  
KAN TJENE PENGE”
Josefine Laura Holt har en arbejdsuge på 30 timer, kan selv bestem-
me, hvornår hun holder fri, og arbejder kun for kunder, hun etisk kan 
stå inde for. Som en del af kooperativet Rabotnik har hun fokus på 
fællesskab, frihed og øl – og selvfølgelig at tjene penge.
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Da Josefine Laura Holt 
kommer tilbage fra køk-
kenet, bærer hun på en 
stor tavle plastret til med 
grønne, røde og gule 
post-its.

“De handler om alt, fra om nogle 
skal sige mere eller mindre på vores 
møder, til hvordan vi har det i daglig-
dagen”, siger hun.

Tavlen blev sidst fundet frem for 
et par uger siden. Der holdt koope-
rativet Rabotnik, som Josefine Laura 
Holt er en del af, et af sine fire årlige 
møder, hvor de fem medejere disku-
terer alt fra virksomhedens visioner 
og økonomi, til om de drikker nok øl 
og spiller nok brætspil.

Her skal de alle fem blive enige om 
tingene. Der er åbenhed om økonomi-
en, og de bestemmer sammen, hvor-
dan de indretter deres arbejdsplads.

“Det er lige så vigtigt som at have 
en god løn. Men vi skal også hele ti-
den være opmærksomme. For vi er 
fem forskellige mennesker med fem 
forskellige syn på tingene. Det stiller 
store krav til os, fordi alles ord væg-
ter det samme”, siger hun.

Rabotnik er et grafisk bureau, der 
blev startet ud fra den kooperative 
tanke i 2009. Josefine Laura Holt, der 
er uddannet cand.mag. i moderne 
kultur og kulturformidling fra KUA, 
blev en del af Rabotnik som projekt-
leder i 2015.

Rabotnik er langtfra det eneste 
kooperativ i Danmark. Faktisk  
viser tal fra Danmarks Statistik, at 
der kommer flere andelsselskaber  
i Danmark.

Josefine Laura Holt blev en del af 
Rabotnik, fordi hun her ikke har en 
chef, der bestemmer over hende.

“Vi er alle ledere. Jeg har forståel-
se for, at der er ting, der skal gøres. 
Men hvis jeg blev tvunget til at udfø-
re et arbejde, jeg ikke kunne stå inde 
for, ville jeg ikke være på den ar-
bejdsplads”, siger hun.

“Det er enormt vigtigt for mig,  
at det er mig, der bestemmer”. 

Josefine Laura Holt, cand.mag. og projektleder på Rabotnik

Glæde er en byggesten
På en normal uge arbejder Josefine 
Laura Holt 30 timer. Det gør alle de 
ansatte på Rabotnik som udgangs-
punkt. De har normalt heller ikke fa-
ste mødetider.

Det kan selvfølgelig svinge. Hvis 
der er meget arbejde, kan de sagtens 
arbejde mere i en uge – og så afspad-
serer man i den næste. Den frihed og 
fleksibilitet er afgørende for Josefine 
Laura Holt.

“Det er enormt vigtigt for mig, at 
det er mig, der bestemmer. Arbejde 
er en stor del af mit liv, men det er 
min privatperson, der er i centrum. 
At jeg kan tilrettelægge min tid, så 
det passer med hele mit liv, er vildt 
rart”, siger hun.
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ter, men samtidig har en social sam-
vittighed. At alting ikke baserer sig 
på at drive rovdrift på samfundet”, 
siger hun.

Det er ikke ensbetydende med, 
at alle bare bør danne et koopera-
tiv, mener hun. Det kan nemlig være 
svært at finde viden om det hos Er-
hvervsstyrelsen, og det er en bureau-
kratisk proces at komme i gang med.

“Man skal kun gøre det, hvis man 
virkelig vil det. Man starter generelt 
ikke en virksomhed for sjov. Det kræ-
ver meget arbejde. Og et kooperativ 
kræver måske endda mere, fordi der 
er ekstra skarpe krav til dine vedtæg-
ter”, siger hun.

Og desuden kan man nogle gange 
også i et kooperativ glemme at have 
det sjovt nok. Det sociale kommer 
ikke bare af sig selv. På tavlen bag Jo-
sefine Laura Holt er post-it’en med øl 
og brætspil gul. Det betyder, at det er 
et område, hvor de kan gøre det end-
nu bedre.

“Haha, ja, vi er alle enige om, at 
vi skal drikke mere øl sammen. Men 
vi er nok ikke helt enige om det med 
brætspillet”, siger hun.   ■

Josefine Laura 
Holt og de andre 
medarbejdere  
samlet til et møde 
på Rabotnik. På  
fire årlige mø-
der diskuterer de 
alt fra, hvor ofte 
de skal drikke øl, 
til virksomhedens 
økonomi.

Indtil videre går det godt for Ra-
botnik økonomisk, vurderer Josefine 
Laura Holt. De har netop udviklet  
en ny hjemmeside for Kvinfo, lige-
som de også har gjort for Fagbladet 
3F, Arbejderen og Socialistisk  
Ungdomsfront.

“Vi overvejer, om vi skal udvide, 
så vi fremover bliver syv medarbej-
dere. Men vi vil heller ikke gøre det 
for hurtigt, for økonomien skal følge 
med”, siger hun og tilføjer:

“At vi har det godt, udelukker 
ikke, at vi også kan tjene penge. Vi 
ser det som en fundamental bygge-
sten for at have et firma, der kan ge-
nerere en god økonomi. Det er fejlag-
tigt, at fokus på bløde værdier fjerner 
muligheden for, at vi kan få en god 
løn, betale vores husleje og vores for-
sikringer”, siger hun.

Lenin og aktivisterne
Store, røde plakater med venstreori-
enteret propaganda og nogle få bu-
ster med Lenin og Marx fylder væg-
gene og hylderne ud på Rabotnik.

Ud over det flade hierarki og den 
demokratiske opbygning har man-
ge kooperativer også et samfunds-
mæssigt ståsted. Det kan være vig-
tigt, at virksomheden arbejder med 
udgangspunkt i bestemte værdier og 
politiske overbevisninger.

Sådan er det også på Rabotnik. 
Her er medarbejderne aktivister i de-
res fritid. Og de kan sige nej til at ar-
bejde for virksomheder, de ikke etisk 
kan stå inde for.

“Vi har alle vetoret. Og vi vil rigtig 
gerne arbejde for og hjælpe forenin-
ger på venstrefløjen. Jeg er generelt 
meget stolt af at arbejde for de kun-
der, vi har”, siger Josefine Laura Holt, 
der fortæller, at det ofte kan gøre ar-
bejdet mere meningsfyldt.

Det betyder dog ikke, at Rabotnik 
kun arbejder for venstreorienterede 
organisationer. De har blandt andet 
også lavet mobilsites for Ekstra Bla-
det og billboards for Air Greenland.

Hun erkender dog, at det kan have 
betydning for økonomien, at de har 
et politisk ståsted, fordi de fravælger 
visse virksomheder.

“Vi vil hellere bevare vores per-
sonlige integritet end tjene flere  
penge”, siger hun.

Kan kræve ekstra arbejde
Josefine Laura Holt håber generelt, 
der kommer endnu flere kooperativer 
i Danmark. Derfor engagerer Rabot-
nik sig også i flere foreninger for ko-
operative virksomheder.

“Det er vigtigt at sætte fokus på, 
at vi kan opbygge virksomheder i 
Danmark, som skaber gode produk-
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FORSKER:  
ET PROBLEM FOR 
SELVSTÆNDIGE  
AT ARBEJDE  
HJEMMEFRA
Det kan være svært at få arbejdslivet til at hænge sammen, 
hvis man som iværksætter arbejder hjemmefra, lyder det 
fra arbejdslivsforsker. Kontorfællesskaber kan være et godt 
middel til at sikre mere ro til arbejdet, lyder rådet.

Kan du ikke lige tage op-
vasken, gøre rent og hen-
te børnene?

Det er ikke opgaver, 
du normalt kan tage dig 
af, imens du er på arbej-

de. Men hvis du arbejder hjemmefra, 
kan det være forventningen, at du 
skal nå det på din arbejdsdag.

Sådan lyder det fra arbejdslivsfor-
sker og professor Janne Gleerup fra 
Roskilde Universitet. Hun forsker i, 
hvad det betyder, når arbejdsforhol-
dene bliver prekære – som de for ek-
sempel kan være for freelancere og 
små selvstændige.

“Der kommer let en ulige arbejds-
deling i hjemmet, når den ene har 
fast arbejde ude af huset, og den an-
den arbejder hjemmefra. Det gør 
det sværere at balancere fritid og ar-
bejdsliv, hvis du er freelancer”, siger 
Janne Gleerup.

Det er en udfordring, der kan ram-
me både mænd og kvinder, som arbej-
der hjemmefra, forklarer hun. Men:

“Vi ved fra kønsforskningen, 
at det er et mønster, som er sær-

ligt svært at bryde ud af, hvis man 
er kvinde, der arbejder hjemmefra. 
Det kan selvfølgelig også gælde for 
mænd. Men der er mange kvinder, 
der er hårdere ramt af den udfor-
dring, fordi det i vores kultur stadig 
mange steder er en naturlig opgave 
for kvinden”, siger Janne Gleerup.

“Der er eksempelvis også en klar 
overvægt af kvinder på deltid på ar-
bejdsmarkedet. Det skulle være 
mærkeligt, om kønsroller og køns-
kultur var væsentligt anderledes i  
familier, hvor den ene er freelance-
re”, siger hun.

Kom ud af privatsfæren
Janne Gleerup ser dog en oplagt mu-
lighed for de selvstændige, som har 
svært ved at adskille arbejdsliv og fa-
milieliv: at blive en del af et kontor-
fællesskab.

“Det gode ved det er, at man kom-
mer ud af sin privatsfære, når man 
arbejder. Man forlader sit hjem og 
tager rent faktisk et sted hen på ar-
bejde. Det aflaster den vanskelige 
grænse, man kan have mellem at ar-

bejde og have fri. Det gør det nem-
mere at sige, at man ikke lige kan nå 
at gøre rent eller vaske op”, siger Jan-
ne Gleerup.

Hun understreger, at det selvføl-
gelig kan være svært for alle på  
arbejdsmarkedet at adskille arbejde 
og fritid.

“Men udfordringen er størst for 
dem, der arbejder hjemmefra. Og det 
her kan være et middel til at sikre en 
bedre balance”, siger hun.

Janne Gleerup forventer, at der  
vil være stigende efterspørgsel efter  
eksempelvis kontorfællesskaber i de 
kommende år.

“Der er flere, der frivilligt og ufri-
villigt bliver freelancere. Og samtidig 
er der mange steder, hvor faste job 
forsvinder. Derfor opstår der gene-
relt et behov for mere alternativ or-
ganisering, som kan give et arbejds-
liv, man kan holde til”, siger hun.

Glæden ved en julefrokost
Behovet for at søge ud i nye ar-

bejdsfællesskaber vil også blive stør-
re for højtuddannede, vurderer  
Janne Gleerup.

Der er allerede i dag flere og flere 
højtuddannede, som bliver selvstæn-
dige, viser tal fra Danmarks Statistik.

Alene fra 2014 til 2016 er antallet 
af selvstændige med en lang, videre-
gående uddannelse steget med mere 
end 1.000 personer. Og siden 2010 er 
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antallet af højtuddannede selvstæn-
dige steget med lige knap 4.000. I 
samme periode er det samlede antal 
selvstændige i Danmark faldet.

Dermed er de også i den gruppe, 
som kan overveje, om de vil være en 
del af et kontorfællesskab. Det kan 
der være flere fordele ved, siger Jan-
ne Gleerup.

“Når du bliver selvstændig, arbej-
der du meget på egen hånd. Du står 
alene med ansvaret på en helt anden 
måde, end når du er lønmodtager”, 
siger hun.

“Du kan finde noget af det, du 
mangler fra en almindelig arbejds-
plads, i et kontorfællesskab”,  
siger hun.

Det er med til at styrke arbejds-
glæden, forklarer hun.

“På en arbejdsplads tager vi det 
for givet, at vi har kolleger. Det bety-
der meget for den daglige trivsel, når 
du ryger ud af de fællesskaber. Så 
helt lavpraktisk får du i et kontorfæl-
lesskab også nogle at holde en jule-
frokost med og spise med hver dag”, 
siger Janne Gleerup.   ■

FLERE  
HØJTUDDANNEDE  
BLIVER  
SELVSTÆNDIGE
Lange videregående uddannelser 
2010  u 20.823
2014  u 23.264
2016  u 24.773

Forskeruddannelser
2010  u 579
2014  u 801
2016  u 996

Selvstændige i alt
2010  u 195.802
2014  u 191.648
2016  u 190.649

Kilde: Danmarks Statistik, RS209.

Janne Gleerup er 
en af Danmarks fø-

rende forskere i 
prekariseringen af 
arbejdsmarkedet. 

Senest har hun ud-
givet bogen “Preka-
riseringen - og aka-

demisk arbejder”.

“På en arbejdsplads tager vi det 
for givet, at vi har kolleger”.

Janne Gleerup, arbejdslivsforsker og professor på RUC
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HVAD ER ET  
KONTORFÆLLESSKAB?
Et kontorfællesskab er et sted, hvor du kan leje dig ind  
og få et kontor.
Det kan enten være et lukket kontor eller et skrivebord i 
et rum med andre. De kan rumme mange hundrede kon-
torer eller meget få kontorpladser.
Der er mange forskellige kontorfællesskaber i landets 
største byer. De er oftest målrettet iværksættere og små 
selvstændige, der gerne vil minimere faste udgifter. 
I kontorfællesskaber kan du samtidig få et socialt og fag-
ligt fællesskab, som du ellers ville have svært ved at op-
bygge som selvstændig. 

Kilde: Symbion.
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FEM RÅD: 

SÅDAN FÅR DU  
DET BEDSTE UD  
AF ET KONTOR- 
FÆLLESSKAB
Er du gået freelance, men savner fællesskab,  
sparringspartnere og et sted at tage arbejdet med  
hen? Så kan du blive en del af et kontorfællesskab.  
Men hvad skal du overveje, hvis du vil have mest 
muligt ud af det?

I de kommende år vil efter-
spørgslen efter kontorfælles-
skaber i Danmark stige.

Sådan lyder vurderingen 
fra arbejdslivsforsker Janne 
Gleerup. Og den er allerede  

stigende i resten af verden, lyder  
det i en rapport udarbejdet af  
Small Business Labs.

Den viser, at der kommer flere 
kontorfællesskaber, og at flere gør 
brug af dem. De anslår, at 2,3 milli-
oner mennesker i 2018 gør brug af 
kontorfællesskaber.

“Der er også en social  
styrke i at være her”.
Peter Munkholm Nielsen, community builder hos Symbion

Men hvorfor skulle du overhove-
det blive en del af et kontorfælles-
skab? Og hvordan får du det bedste 
ud af det?

Det har vi fået Peter Munkholm 
Nielsen, der er ekspert i kontorfæl-
lesskaber hos et af Danmarks stør-
ste kontorfællesskaber, Symbion, til 
at forklare. Symbion er ejet af blandt 
andet Københavns Universitet og 
CBS. Her er hans fem bedste råd.
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#1  
Overvej, om det  

overhovedet er det rette

“Du skal gøre op med dig selv, 
hvilken type du er. Hvordan 
fungerer du bedst? Hvis du 
ikke er klar på at være en del af 
et fællesskab og bare vil sidde 
i hjørnet, så er det måske ikke 
det rette for dig. Heller ikke 
hvis du arbejder bedst, hvor 
der er total ro, og du er alene”.

“Folk er her for at starte 
virksomheder. De er dybt seri-
øse og arbejder stenhårdt. Men 
der er også en social styrke i at 
være her. Du kan mødes over 
kaffemaskinen, og der er folk, 
du kan tale med fagligt, sam-
arbejde med om projekter og 
drikke øl med. Hvis du leder 
efter det, så er kontorfælles-
skaber måske en god idé”.

#3 
Tag ud og se det

“Alle skriver noget med, at 
de er et stærkt community. 
Men du skal tage ud og se, om 
det rent faktisk passer. Der 
er meget forskellige kulturer 
i kontorfællesskaber. Du skal 
mærke, hvilken stemning der 
er, hvordan folk taler sammen. 
Og det skal passe til den virk-
somhed og den type person, 
du er. Det kan du ikke bare se 
på en hjemmeside”.

#4 
Vær social og åben

“Du skal være åben og fortælle 
om din virksomhed. Spørg, 
hvad de andre laver. Tal med 
folk. Nogle kan blive bange for, 
at folk stjæler deres idé. Men 
det gør de ikke. Din idé er i sig 
selv værdiløs. Det værdifulde 
er, om du kan gøre den til 
virkelighed”.

#2  
Undersøg økonomi  

og praktiske forhold

“Du skal undersøge priserne. 
Men ikke kun huslejen. Du skal 
se på, hvad der også er med i 
prisen. Er der kantine? Er der 
parkeringspladser, så dine kun-
der nemt kan komme til dig? 
Har du mulighed for at udvide 
med plads til flere ansatte? Er 
det nemt at komme ud af kon-
trakten efter kort tid? Det er alt 
sammen meget vigtigt at vide”.

“Du skal også undersøge, om 
stedet passer til dine krav. Det 
er da fedt, hvis der er en fed fre-
dagsbar. Men hvis du har brug 
for laboratorier, er der så det? 
Er der et værksted, hvis du skal 
bygge noget? Det er lidt ligesom 
at købe en bolig”.
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#5 
Hjælp de andre  
iværksættere

“De, der også gerne vil hjælpe 
andre, får mere ud af det. Der 
er enormt meget værdi i at have 
den indstilling. Det styrker 
fagligheden, og så får du også 
hjælp til dine egne projekter.  
Du kan også koble dig på de fag-
lige events, der er, i stedet for 
bare at lukke dig om dig selv”.



HUMANISTER FÅR FLEST 
NYE JOB I DET PRIVATE

Humanister har gode job-
muligheder på arbejds-
markedet.

Fra 2010 til 2017 er 
antallet af humanister, 
der har et arbejde, ste-

get med 14.602 personer. Det er en 
stigning på 38 procent, 

Stigningen er dog endnu større i 
procent, når man kun ser på huma-
nister, der er ansat i det private er-
hvervsliv.

Her er antallet af humanister i ar-
bejde steget med 52 procent siden 
2010. I faktiske tal er det en stigning 
på 7.935 humanister i private job.

Det viser en særkørsel, som Dan-
marks Statistik har foretaget for 
Dansk Magisterforening.

Der er med andre ord i perioden 
altså kommet flere humanister i job 
i det private erhvervsliv, end der er i 
det offentlige.

“Humanister har fundet ud af, at 
de kan mere og skal mere i deres job-
søgning, så de kommer uden for den 
offentlige sektor. Jeg tror, man har 
gjort noget ekstra for at have øjne-
ne åbne for den private sektor”, si-
ger arbejdsmarkedsforsker og profes-
sor ved Aalborg Universitet Henning 
Jørgensen.

Private job er blevet prioriteret
Det er dog ikke den eneste forkla-
ring på, at flest humanister har fået 
et job i det private i perioden, vur-
derer Henning Jørgensen. Han pe-
ger blandt andet på, at jobcentrene 
og arbejdsgiverne er blevet mere op-
mærksomme på humanisterne. 

“Og så betyder de politiske prio-
riteringer også, at det er den private 
sektor frem for den offentlige sektor, 

Imens antallet af humanister i arbejde siden 2010 er steget med 38 procent,  
er antallet af privatansatte humanister steget med 52 procent. Og humanister  
vil også i fremtiden være efterspurgt i det private erhvervsliv, mener  
arbejdsmarkedsforsker.

der skal vokse. Derfor bliver mange 
job skabt der. Det giver rammen for 
det”, siger han.

Dermed er det dog ikke nødven-
digvis givet, at de private job går  
til humanister. Men værdien af hu-
manister er gået op for det private  
erhvervsliv, vurderer Henning  
Jørgensen.

“Jeg tror, eksemplets magt viser, 
at humanister virkelig kan noget. Hu-
manister kan mere end at bøje russi-
ske verber og læse højt af Johannes  
V. Jensen”, siger Henning Jørgensen.

En langsigtet trend
Han tror, at udviklingen vil fortsæt-
te fremover.

“Der er for mig at se en langsig-
tet trend, der vil gøre, at stigningen i 
den private beskæftigelse for huma-
nister vil bide sig fast”, siger han.

På det private arbejdsmarked får 
humanister generelt flest nye job i 
brancher som rådgivning, reklame, 
handel og it- og informationstjene-
ster, viser tallene fra Danmarks  
Statistik.

Det er et udtryk for, at humanister 
generelt har fået et bredere ansæt-
telsesfelt, mener Henning Jørgensen. 
Det overrasker ham dog ikke.

“Humanister kan både nu og i 
fremtiden honorere de krav, der er 
til at omstille sig. De forstår forskel-
lige sprogområder, forskellige kun-
degrupper, kan kommunikere, kan 
ramme forskellige målgrupper og har 
stor kulturforståelse. Det kræver det 
moderne arbejdsmarked”, siger Hen-
ning Jørgensen.   ■
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“Humanister kan mere  
end at bøje russiske verber”.
Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor, Aalborg Universitet

HER ARBEJDER 
FLEST  
PRIVATANSATTE 
HUMANISTER
Handel - 2.957
Forlag, tv og radio - 2.116
Undervisning - 2.068
Rådgivning - 2.060
It- og informationstjenester - 1.968

Kilde: Danmarks Statistik  
for Dansk Magisterforening.  
Tallene er fra 2017.
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ARBEJDSMARKED  Af Ole Obitsø · olo@dm.dk KOMMENTAR  Af Helle Idland, formand for Landsklubben for selvstændige og freelancere i DM

VERDENS FAGFORENINGER  
GIK SAMMEN OM PRIVATANSATTES  
RETTIGHEDER

Det var de helt store dags-
ordener, der var på ta-
petet, da der i Liverpool 
i midten af juni blev af-
holdt verdenskongres for 
UNI Global Union – en 

global fagbevægelse, som DM Privat 
er en aktiv del af. 

Bæredygtighed, ligestilling, klima-
krise, flygtningestrømme og koblin-
gen imellem arbejdstagerrettigheder 
og menneskerettigheder. Man kunne 
ikke andet end føle stor begejstring 
og stor ydmyghed på samme tid. 

Allerede da vi træder ind i loka-
let, hvor kongressen skal holdes, fø-
ler vi et sus i maven: Det her er stort.

Lokalet ligner mest af alt et sted, 
hvor der skal holdes en rockkoncert. 
Gulvet er dækket af stolerækker, og 
en gigantisk scene med rødt lys og 
en talerstol fylder hele den ene ende 
af rummet. Rummet skal de næste 
fire dage danne ramme om en kon-
gres for knap 2.000 mennesker fra 
113 lande, som repræsenterer 20 
millioner arbejdere fra den private 
sektor i hele verden. 

Netop mangfoldigheden og bred-
den i deltagergruppen betød, at vi 
skulle op på de helt store dagsorde-
ner for at finde fælles fodslag. 

Mange af deltagerne fra de andre 
lande vil nok ikke kunne genkende 
de ting, vi bokser med i Danmark. 
De fleste af de historier og sager, vi 
hørte om, handler om ting, vi tager 
for givet i Danmark: forudsigelighed 
i arbejdstiden, basale arbejdsrettig-
heder og en ordentlig jobsikkerhed.

Men når man hører nu tidligere 
generalsekretær for UNI Philip Jen-
nings sige: “Ingen stærke fagforenin-
ger, ingen fred, ingen retfærdighed” 

eller Jeremy Corbyn, Labours for-
mand, sige: “Det er altid vigtigt at 
huske, at de i sandhed revolutionæ-
re forandringer i historien ikke gik 
i arv fra politikere eller ledere. Der 
blev kæmpet for dem af mennesker, 
der organiserede sig”, så bliver man 
mindet om, hvorfor vi er her. 

Man bliver mindet om, at vi er 
en samlet og global fagbevægelse, 
som står på skuldrene af giganter, 
og som bygger videre på en lang hi-
storie af både store sejre og store 
tab. Og det skal vi huske, nu måske 
mere end nogensinde. For de udfor-
dringer, vi møder, kan vi ingenlunde 
løse alene. Vi må og skal gøre  
det sammen. 

20 millioner privatansatte medlemmer, hundredvis af fagforeninger og deltagere 
fra over 100 lande. DM Privat deltog i juni i konferencen UNI Global, hvor der bliver 
kæmpet for privatansattes rettigheder kloden over. 

HVAD ER  
UNI GLOBAL?
UNI Global er en international or-
ganisation, der samler fagforenin-
ger på tværs af landegrænser i 
167 forskellige lande og kollektivt 
arbejder for privatansattes rettig-
heder over hele verden.
Organisationen, der blev grund-
lagt i år 2000, har 20 millioner 
privatansatte medlemmer. De ar-
bejder med alt fra medier over 
computerspil til rengøring.
DM Privat har været medlem af 
UNI Global siden januar 2013. 
DMP’s medlemmer er repræsen-
teret i den tværgående gruppe 
“professionelle og ledere”. Elisa-
beth Tosti, der er forhandlings-
konsulent i DM, er formand for 
UNI Europas gruppe for “professi-
onelle og ledere”.

Samtidig fik vi også indblik i nog-
le af de store kampe, som enten er 
vundet, tabt eller fortsat er i gang. 
Amazon fyldte selvfølgelig en del. 
Fremtoget af denne gigant, som på 
ingen måde lader til at have interes-
se i at give ansatte ordentlige løn- og 
arbejdsvilkår, men derimod lader 
sine medarbejdere sove i teltlejre 
foran fabrikkerne, fordi de hverken 
har råd til bolig eller transport. Vi 
hørte om den store og varige kamp 
for arbejdere i tekstilindustrien i 
Bangladesh tydeliggjort ved Rana 
Plaza-tragedien for fem år siden, 
hvor mere end 1.100 personer døde, 
fordi en tekstilfabrik kollapsede. 

Her har UNI sidenhen arbejdet 
målrettet og ihærdigt for at få sikker-
heden på plads. Vi fik også indblik i 
nye, globale aftaler for blandt andet 
G4S og DHL. Vedvarende kampe for 
kvinders rettigheder, for retten til 
at organisere sig og for retten til or-
dentlige løn- og arbejdsvilkår.  

Da vi kom hjem, var vi fulde af 
håb og energi og bekræftet i, at vi 
sammen er stærkere. Men vi er også 
meget bevidste om, at der endnu er 
nok at tage fat på.   ■

“Vi er en samlet 
og global fag-
bevægelse, som 
står på skuldre-
ne af giganter”.
Helle Idland, formand for selvstændige  
og freelancere i DM



Mens man i dag – og et godt stykke med rette 
– taler højstemt om “den danske model” som 
nærmest et endemål i sig selv, har dette langt-
fra altid været oplagt. Begrebet refererer selv-
følgelig til udbredelsen og generaliseringen af 
overenskomster, hvor fagforeninger og arbejds-
givere søger at opnå enighed om løn og arbejds-
vilkår via forhandling, repræsentation og så vi-
dere. Et system, der har været med til at løfte 
hele fag- og befolkningsgrupper og udbrede ret-
tigheder til ferie, barsel og videreuddannelse.

I en tid, hvor overenskomsterne er under 
pres fra arbejdsgivere, der i varierende grad 
prøver at “presse citronen”, giver det god me-
ning at forsvare, udvikle og også udbygge over-
enskomsterne. Navnlig i de dele af den priva-
te sektor, hvor der ikke har været tradition for 
overenskomster for eksempelvis akademikere. 

Alligevel bør vi også tænke bredere. Både i 
Danmark og internationalt sker der i dag en op-
blomstring af nye måder at tænke fagforening 
på, der har deres rod i dagens arbejdsliv, men 
som sjovt nok også trækker tråde tilbage til ar-
bejderbevægelsens ungdom, hvor knaptså me-
get var sat i system og ophøjet til modeller og 
institutioner. Bevægelsen var præget af en eks-
trem mangfoldighed og kreativ virketrang, der 
omfattede alt fra de klassiske “omgangsskruer” 
(strejker) til produktions-, skytte- og idrætsfor-
eninger sammen med folkeoplysning, kulturar-
bejde og sygekasser. Langt op i 1930’erne var 
det almindeligt at tale om arbejderbevægelsens 
“tre grene” i form af fagbevægelsen, partiet og 

kooperationen – med fokus på overenskomster, 
lovgivning og bevægelsens egne virksomhe-
der. Sidstnævnte har omfattet alt fra Arbejder-
nes Fællesbagerier til brændselsforeninger og 
byggeselskaber, men også både bank- og forsik-
ringsselskaber samt alt fra bryggerier til grafi-
ske bureauer. 

Sådan set har arbejderbevægelsen i Dan-
mark altid været en bevægelse af sociale iværk-
sættere, hvor målet har været kollektive ord-
ninger og resultater til fællesskabet frem for 
blot profit til nogle individuelle aktionærer. En 
tradition, vi godt kan hente masser af inspirati-
on fra i dag.

I DM er vi i fuld gang med at genopfinde os 
selv i takt med ændringerne i vores arbejdsliv. 
Blandt nyskabelserne har vi DMP’s egen “jule-
frokost for julefrokostløse” for freelancere, pro-
jektansatte og selvstændige. Samtidig har vi 
lanceret nye initiativer som “aktivisme for vi-
densarbejdere”, vi eksperimenterer med åben 
politikudvikling via medlemsfora og er ved at 
implementere organiseringskoncepter med in-
spiration fra internationale fagbevægelser. Vi 
diskuterer, hvordan vi kan rådgive om flere 
virksomhedsformer. 

Kort sagt er etablerede normer og vaner i 
opbrud i foreningen – og selv om forsøgene på 
faglig innovation og nye måder at tænke fagfor-
eningsarbejde på stadig er i sin vorden, har de 
allerede sat sig spor i organisationen. Og hvis 
endnu flere medlemmer involverer sig, kan vi 
nå endnu længere.

Udvid rammerne  
for det faglige arbejde

er sektorblad  
for privatansatte,  
selvstændige  
og freelancere,  
som er medlem-
mer af DM
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Få et godt arbejdsliv som selvstændig
Er du selvstændig, eller overvejer du at blive freelancer?

Så kan du komme til oplæg med DM Privat og lære alt om kooperativer og kontorfællesskaber.  
Den 9. oktober holder Dansk Magisterforening fra klokken 17 til 20 oplæg, hvor du vil få tips, tricks og 
råd til netop dét med eksperterne Peter Munkholm og Elsa Brander. Deltagelse er gratis.

Du skal melde dig til arrangementet på DM’s hjemmeside senest den 7. oktober. Du finder begivenheden 
under ”kalender” på hjemmesiden.

Vi ses!
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