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Der er stadig langt til ligestilling på chefposterne i  
danske virksomheder, viser nye tal. Kvinderne skal 
turde bryde mændenes oldboysnetværk og få dem  
til at erkende, at der er brug for mere diversitet i  
ledelse, fortæller Anne-Marie Finch, der er HR-direktør 
i den internationale virksomhed STAR og blandt de  
100 danske topkvinder i 2017 og 2018. 

“VI KVINDER KAN 
GØRE EN STOR 
FORSKEL SELV” 



Anne-Marie Finch har en kandidat-
grad i psykologi fra Københavns Uni-
versitet. Hun kom ind på psykologi-
studiet på kvote 2. Hun mistede sin 
mor som 19-årig i midten af 3.g og gik 
igennem en meget “sej periode”. Det 
tab og den omtumlede periode, det 
var for hende at miste sin mor, skrev 
hun en bog om efter gymnasiet. 

Kvinder skal turde  
bryde mændenes dominans
Under studierne blev Anne-Marie 
Finch selv mor til en datter, og hun 
endte med at skrive sit psykologi-
speciale om talentudvikling i TDC. 
Det førte til et tilbud om en fastan-
sættelse samme sted. Efter et par år 
med arbejde inden for talentudvik-
ling  blev hun tilbudt et job hos Novo, 
men efter en snak med en TDC-direk-
tør fik hun tilbudt HR-direktørjobbet 
i Telmore og Fullrate. 

“Det kan jeg ikke, sagde jeg, da di-
rektøren foreslog mig muligheden, 
for det troede jeg ikke, jeg kunne kla-
re. Men der har været nogle dygti-
ge mænd på min vej, som har set, at 
jeg kan nogle ting. De har bakket mig 
op, været mine mentorer og skabt en 
bevidsthed hos mig selv om, at jeg 
faktisk havde nogle muligheder, selv-
om jeg ikke gik i de tanker om at bli-
ve leder”, siger Anne-Marie Finch. 

I dag sidder hun med personalean-
svar for 750 ansatte på kontorer over 
hele verden. Og med erfaring fra le-
derjob i flere store virksomheder og 
med det strategiske ansvar bl.a. for 
rekruttering af nye ansatte har hun i 
dag en klar fornemmelse for, hvorfor 
der stadig er så få kvinder på ledelses-
posterne i danske virksomheder. 

“Mænd er ge-
nerelt dygti-
ge til at sige, 
hvad de er 
værd. Og de 
er dygtige til 

at gentage det, til de får deres vilje, el-
ler trække sig, hvis det ikke sker. Det 
skaber et spændingsfelt i en forhand-
lingsproces, som mænd er gode til at 
udnytte til at opnå lederjob og højere 
løn. Det skal vi kvinder blive bedre til 
også at tillære os og udnytte”. 

Anne-Marie Finch startede den 1. 
november 2018 som HR-direktør hos 
den internationale design- og tek-
nologivirksomhed STAR, tidl. Cog-
niance, med globalt ansvar for 750 
ansatte. Hun kom fra et job som HR-
direktør i en af Danmarks største 
iværksættersucceser, Trustpilot, som 
voksede fra 250 til over 700 ansat-
te, mens hun var der, og en tidlige-
re stilling som HR-direktør i TDC-sel-
skaberne Telmore og Fullrate. Og så 
er hun på Berlingskes liste over 100 
danske topkvinder i 2017 og 2018, der 
har indflydelse, skaber resultater el-
ler flytter dagsordenen.

Med en mere end 10-årig lederkar-
riere bag sig hører Anne-Marie Finch 
dog også til et mindretal. For danske 
kvinder sidder kun på hver fjerde le-
derpost i de private virksomheder, 
viser seneste tal fra Danmarks Stati-
stik. Det lå da heller ikke i kortene, at 
Anne-Marie Finch skulle blive leder. 

“Jeg har egentlig aldrig været rig-
tig bevidst om, hvad jeg ville i min 
karriere. Jeg ville være erhvervspsy-
kolog og flytte mennesker, og det har 
været drivkraften, siden jeg startede 
på psykologi”, fortæller hun. 

“Når fordelingsnøglen er så skæv 
som nu, så handler det om, at vi 
kvinder skal turde bryde mændenes 
oldboysnetværk ved at demonstrere 
vores evner, hvor vi er stærke, såsom 
at retningsanvise ud fra vores intuiti-
on og ad den vej få dem til at erken-
de, at der er brug for mere diversitet 
– ikke for diversitetens skyld, men for 
succesens skyld”.

Men hvem skal sørge for, at det 
rent faktisk sker, for man har i en år-
række diskuteret, hvordan man kan 
bryde den udvikling?  

“Det handler bl.a. om at tage de 
første skridt. Vi skal se kritisk på, 
hvordan vi identificerer os med køn, 
og hvordan vi bevæger os rundt på 
arbejdsmarkedet. Hvem taler vi med, 
og hvornår taler vi med dem? Sidder 
vi i pigeklubber, eller blander vi os 
med drengene og sikrer selv diversi-
teten i netværksregi? Vi kvinder kan 
gøre en stor forskel selv”, siger Anne-
Marie Finch. 

Hun tror ikke på, at kvoter er løs-
ningen på at få flere kvinder i ledel-
se. For kvoter kan blive målet, men så 
mangler man stadig midlet, og det en-
der med at blive en kortsigtet løsning. 

“Man skal møde mennesker med 
et åbent sind. Er man dygtig til at re-
kruttere, kan man også se en må-
ske mindre sikker kvindes potentia-
le på lige fod med en måske lidt for 
sikker mands, når vi skærer det ud i 
ekstremer”.

Selvom Anne-Marie Finch nu har 
flere års erfaring med at begå sig på 
de bonede gulve blandt bestyrelser 
og topledere, så synes hun, at gamet 
som leder kan være benhårdt og ikke 
særligt kvindeligt. 
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“Jeg ved, at 
jeg sammen 

mændene  
kan skabe  
et stærkt  

fundament”. 
Anne-Marie Finch,  

HR-direktør STAR

Kvinder skal 
turde bryde 
mændenes old 
boys netværk 
og få dem til at 
erkende, at der 
er brug for me-
re diversitet  
– for succesens 
skyld, mener  
Anne-Marie 
Finch, HR- 
direktør STAR.



“Jeg vil gerne være kvinde og har 
ikke lyst til at lave om på mig selv og til-
lægge mig mere maskuline træk, bare 
fordi jeg er leder. Jeg ved, at jeg sam-
men med mændene kan skabe et stærkt 
fundament, for jeg kan bidrage med 
 noget andet, og sammen er vi stærkest”.  

En ny æra kan blive en fordel for kvinder
Anne-Marie Finch oplever, at vi er på 
vej ind i en æra, som stiller nye krav 
til, hvordan virksomheder kan tiltræk-
ke og fastholde talent. Hvor lederskab 
tidligere i langt højere grad har hand-
let om management, kræver ledelse nu 
i stigende grad empati og interesse i det 
enkelte menneske på arbejdspladsen. 
Den udvikling kan ifølge hende være 
til kvindernes fordel, selvom hun også 
helst vil undgå at tale om, hvorvidt det 
er mandlige eller kvindelige færdighe-
der, man leder efter. Snarere foretræk-
ker hun at tale om feminine færdighe-
der, som både mænd og kvinder kan 
have flair for.

“Jeg ser bestemt, at kvinder har en 
fordel af den udvikling, for der bliver 
voksende behov for empatisk ledelse 
med fokus på omsorg og evnen til at få 
mennesker til at blomstre og trives på 
arbejdet. Kvinder har typisk en fordel, 
når det gælder empati og intuitionen 
og fornemmelsen for det, der rører sig, 
også på distancen, og som man lige skal 
tage fat på”, siger hun og understreger:  

“Jeg ser også mange følsomme 
mænd, der tør stå ved det, også som 
ledere, og jeg håber, det i sig selv gør, 
at flere kvinder tør bruge det som be-
vis på, at kvinder også sagtens kan bli-
ve ledere”. 

Hun tror, at der helt op på CEO-ni-
veau bliver en selvransagelse af den til-
gang, man siden finanskrisen har haft til 
ansættelse og forfremmelse inden for le-
delse. Det har været for nemt at skille sig 
af med ansatte som en omkostningsbe-
sparelse. Mange virksomheder lider nu 
under, at der ikke har været stillet store 
nok krav til godt lederskab.

“Nye talenter gider ikke en ledelse, 
som de ikke kan respektere. Kan old-
boysnetværk ikke transformere sig selv 
på alle niveauer, åbne dørene og sør-
ge for at få mere diversitet i ledelsen 
og herunder sikre feminine færdighe-
der, det gælder inklusion af både kvin-
der og andre minoriteter, så selvudslet-
ter virksomhederne sig på sigt ved at 
blive mindre konkurrencedygtige. Og 
mit indtryk er, at der er flere virksom-
heder, som har travlt med at leve op til 
de krav”. ■

D et går stadig trægt med at få 
kvinder til at besætte lederpo-
sterne i det private erhvervs-
liv herhjemme. Kvinderne ind-
tager således kun 24 procent 
– eller knap hver fjerde – af 

leder posterne i private virksomheder og or-
ganisationer i 2017. Det viser en særkørsel, 
som den uafhængige tænketak Cevea har 
foretaget for Magisterbladet på baggrund af 
de nyeste tal fra Danmarks Statistik. 

“I Danmark diskuterer vi udviklingen, 
og på overfladen er vi klar over, at der er 
et problem, men vi anerkender ikke, at det 
ofte er ubevidste bias, der styrer vores be-
slutninger – herunder i rekrutteringen af le-
dere – og det rammer kvinderne”, siger pro-
fessor på Institut for Organisering på CBS 
Sara Louise Muhr, som forsker i bl.a. diver-
sitet i ledelse og HR. 

Ifølge tallene var der 63.448 ledere an-
sat i den private sektor i 2017. Mændene sad 
på 48.229 af posterne, hvilket svarer til en 
andel på 76 procent. Kigger man nærmere 
på, hvilke lederposter mænd og kvinder be-
sætter, er kønsforskellen endnu mere ud-
talt. Det gælder, både i hvilke sektorer og 
brancher mænd og kvinder er ledere, og i 

de såkaldte øverste ledelsesposter i private 
virksomheder og organisationer, hvor kvin-
dernes andel er bare 13 procent. 

“Jo længere man kommer op i virksom-
hedens hierarki, jo mere stereotyp bliver 
kønsopfattelsen, når posterne skal besæt-
tes. Man tror så fast på, at man i dag kan 
ansætte en kandidat udelukkende på kom-
petencerne og se bort fra køn og personli-
ge hensyn. Men det er umuligt, og det ser vi 
resultatet af her – i særlig grad på CEO-po-
sterne”, siger Sara Louise Muhr. 

Mandlige ledere tjener 24 procent mere
Mændene indtager ikke bare de fleste leder-
stillinger. De tjener også klart mere. Ifølge 
Danmarks Statistik tjente kvindelige ledere 
i det private erhvervsliv i 2017 i gennemsnit 
63.169 kr. om måneden, mens mandlige le-
dere i det private tjente 78.100 kr., eller hvad 
der svarer til i gennemsnit knap 24 procent 
mere om måneden. 

Mens mandlige ledere i den grad domine-
rer den private sektor i andel og lønstørrelse, 
så indtager kvinderne 57 procent af lederstil-
lingerne i den offentlige sektor. Alligevel tje-
ner de i gennemsnit mindre end mændene. 
De mandlige ledere i den offentlige sektor 

Nye tal viser, at andelen af kvindelige ledere i det private 
erhvervsliv kun er på 24 procent, mens der er flere kvin
der end mænd på lederposter i den offentlige sektor, men 
de tjener meget mindre. Det danske arbejdsmarked er 
meget kønsopdelt, og der mangler forståelse af, at mænd 
stadig forfordeles til chefposter, kritiserer forsker. 

KUN HVER  
FJERDE  
LEDER I DET  
PRIVATE  
ER KVINDE
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Ofte ansætter  
ledere typisk pro-
filer, som ligner 
dem selv, og det er 
oftest mænd, for-
tæller Julia Hunt, 
som er sektor-
formand for DM’s  
privatansatte, 
selvstændige og 
freelancere.

3.200 kvindelige ledere – en andel på 
77 procent.

Den skarpe opdeling mellem køn-
nene på brancher og lederposterne 
viser, at Danmark stadig har et af de 
mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i 
verden, hvor især den offentlige sek-
tor er domineret af kvindefag, forkla-
rer Jannick Friis Christensen, der er 
ph.d.-stipendiat på CBS og forsker i 
bl.a. diversitet.  

“Det afspejler, at langt flere kvin-
der er ledere i det offentlige end i 
den private sektor. Der vil alt an-
det lige være en større gruppe kvin-
der at vælge ledere ud fra i den of-
fentlige sektor, da langt flere kvinder 

er beskæftiget her, mens man i den 
private sektor ser langt flere mands-
dominerede fag og derfor flere 
mænd, som er ledere”, siger han. 

Jannick Friis Christensen forkla-
rer, at på trods af ligelønslovgivning 
viser forskning, at løngabet mellem 
mænd og kvinder er på 7-8 procent 
inden for samme type arbejde. For 
nyuddannede kandidater er forskel-
len 6,6 procent. 

“Det handler til dels om selve løn-
forhandlingen, og hvor meget mænd 
og kvinder generelt synes, de er 
værd. Men det handler i endnu høje-
re grad om de ubevidste fordomme 
blandt ledelsen på den anden side af 
forhandlingsbordet”, siger han. 

Sara Louise Murh mener, at man 
skal sætte ind i ansættelsesprocesser-
ne. Fjern foto, navn og alder i ansøg-
ningen, opfordrer hun. Det vil frem-
me mulighederne for, at en kandidat 
ansættes på baggrund af kompeten-
cer og ikke fx køn eller race. 

“Det sker ikke i dag, og det gør det 
sværere for kvinder at blive ledere. 
Alle analyser viser, at kvinder syste-
matisk vurderes lavere i ansøgnings-
processen pga. partiskhed og stereo-
type forestillinger. Der skal ikke være 
positiv særbehandling af kvinder, men 
i øjeblikket er der positiv særbehand-
ling af mænd”, siger Sara Louise Muhr. 

Danmark sakker bagud
En ny analyse fra The Boston Group 
fastslår, at på trods af Danmarks hi-
storie som global frontløber med poli-
tikker, der fremmer ligestilling og ba-
lance, og virksomheder, der holder 
kønsdiversiteten højt på deres strate-
giske dagsordener, er andelen af kvin-
der i ledelse kun steget marginalt i  
løbet af de sidste ti år. Ifølge World 
Economic Forum ligger Danmark 
som nummer 13 globalt og langt bag 
vores nordiske naboer, som er pla-
ceret øverst på listen. Med hensyn 
til kvinders andel i lederstillinger er 
Danmarks placeret som nummer 95.

Der er nogle strukturer i Dan-
mark, som gør, at kvinder generelt 
ikke så ofte bliver ledere. Det mener 
Julia Hunt, som er sektorformand for 
DM’s privatansatte, selvstændige og 
freelancere. 

tjente i 2017 i gennemsnit 67.116 kr. 
om måneden, mens kvindelige  ledere 
tjente 56.788 kr. 

En stor del af forklaringen på for-
skellene i lederlønningerne for mænd 
og kvinder er, at mænd og kvinder 
typisk er ledere i forskellige bran-
cher. En betragtelig andel af de kvin-
delige ledere i det offentlige er lede-
re inden for pædagogisk arbejde eller 
lignende, hvor lønnen er relativt dår-
ligere end mange andre lederlønnin-
ger, hvilket er med til at trække gen-
nemsnitslønnen ned i det offentlige. 
Det er bl.a. inden for området pæda-
gogisk arbejde med omsorg og børn 
i den offentlige sektor, hvor der er 

FORDELING AF LEDERPOSTER FOR MÆND  
OG KVINDER I 2017
 Antal Andel i  
  procent
Mænd privatsektor 48.229 76 %
Kvinder privatsektor 15.219 24 %
Mænd offentlig sektor 6.963 57 %
Kvinder offentlig sektor 9.333 43 %

Kilde: Cevea på baggrund af Danmarks Statistik, LONS20



DISSE PRIVATE BRANCHER  
ER MINDST LIGESTILLET  
I LEDELSE, 2017
 Mænd Kvinder Kvinders  
   andel
Bygge- og anlægsvirksomhed 2.231 137 6 %
Fremstillingsvirksomhed 4.734 655 12 %
Øverste virksomhedsledelse 11.989 1.798 13 %
Forsyning, distribution o.l. 2.015 367 15 %
Informations- og  
kommunikationstek. 1.979 350 15 % 

Kilde: Cevea på baggrund af Danmarks Statistik, LONS20
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“Kvinder har, som jeg oplever 
det, ikke mindre lyst til at blive lede-
re end mænd. Men der er stadig en 
masse bias omkring, at kvinder skal 
hjem og passe børn, mens mænd kan 
gøre karriere”.

Den opfattelse møder hun også 
ofte selv, når hun er på landevejen 
enten som politiker for Dansk Magi-
sterforening eller med sit arbejde som 
konsulent. Hun mener, at der i Dan-
mark er en forkert forståelse af, at der 
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har været ligestilling i mange år, og 
det betyder, at vores førerstilling på 
området er forsvundet for længst.  

“Vi har nu to hele generationer 
af kvinder på arbejdsmarkedet, som 
stadig ikke er kommet ind i ledende 
positioner i samfundet i høj nok grad”, 
siger Julia Hunt og understreger, at de 
danske politikere bør kunne gøre mere 
på området end nu, og at der stadig er 
mere at gøre for fagbevægelsen. 

“Vi har en fin ligestillingslovgiv-

ning, men der er ingen konsekven-
ser, hvis den overtrædes. Det skal der 
gøres noget ved. Samtidig skal vi bli-
ve bedre til at løfte kollektive ligestil-
lingssager”, siger Julia Hunt og mener, 
at det grundlæggende handler om et 
helt system, der skal forandres. 

“Der er eksempelvis mange,  
der ikke har kvinder i ledelsen, selv 
om de siger, at de arbejder for lige-
stilling. Der er lang vej igen”, siger  
Julia Hunt. ■

DISSE PRIVATE BRANCHER  
ER MEST LIGESTILLET I  
LEDELSE, 2017
 Mænd Kvinder Kvinders  
   andel
Pædagogisk arbejde  
omsorg og børn 110 247 69 %
HR-funktioner 873 1.125 56 %
Hoteller 97 96 50 %
Reklame og PR 366 296 45 %
Øverste ledelse i NGO’er  432 311 42 %

Kilde: Cevea på baggrund af Danmarks Statistik, LONS20

Kun knap hver  
fjerde leder i den 
private sektor er 
kvinde, og mand-
lige ledere tjener 
langt mere. Dan-
mark sakker bag-
ud på ligestilling. 
Her demonstration 
under Kvindernes 
Kampdag i Aarhus. 

“I øjeblikket er der  
positiv særbehandling  

af mænd”. 
Sara Louise Muhr, professor, CBS 
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LIGESTILLING  
ER IKKE BØF
I mere end to år har fødevarevirksomheden Danish Crown forpligtet sig  
på at få flere kvinder ind både på ledelsesposter og blandt medarbejderne, 
men på trods af stort fokus er ligestilling ikke bøf i fødevarevirksomheden. 
HR-direktør i Danish Crown Andreas Friis fortæller hvorfor. 

L igestilling er ikke bøf, når 
man kigger på fordelingen 
af mænd og kvinder på le-
delsesposter i det priva-
te erhvervsliv. I 2017 havde 
kvinder nemlig kun en an-

del på 24 procent af ledelsesposter-
ne, fremgår det af nyeste tal fra Dan-
marks Statistik. Den profil passer fint 
på fødevarevirksomheden Danish 
Crown. Her sidder der to kvinder i 
koncernens 12 mand store bestyrelse. 

Fødevarevirksomheden har dog 
virkelig fokus på at skabe mere lige-
stilling. De seneste to-tre år har den 
nemlig forpligtet sig til at skaffe flere 
kvinder både blandt virksomhedens 
ansatte og på virksomhedens ledel-
sesposter. For der har været langt 
mellem kvinderne både i ledelsen og 
blandt medarbejderne.  

Tilbage i 2016 kunne Danish 
Crown således konstatere, at 82 pro-
cent af de ansatte var mænd, og på 
ledelsesgangen var hele 93 procent 
af stillingerne besat af mænd. Derfor 
igangsatte koncernen tilbage i 2017 
en række tiltag for at øge andelen af 
kvinder. 

Så hvordan går det med at ansæt-
te flere kvinder i Danish Crown og i 
virksomhedens ledelse? 

“Det er en udfordring, og det 
handler om et langt sejt træk. Men 
jeg synes, vi begynder at se gode tak-
ter i organisationen. I vores bestyrel-
se har vi fået en kvinde mere, så der 
i dag er to kvinder og ti mænd”, kon-
staterer HR-direktør i Danish Crown 
Andreas Friis. 

Bestyrelsen i Danish Crown A/S 
består af 13 medlemmer, hvoraf ti er 
valgt af Leverandørselskabet Danish 
Crown AmbA som eneste aktionær 
og de resterende tre af koncernens 
medarbejdere. 

Også på virksomhedens øverste 
ledelsesposter mangler der kvinder.  
Blandt de 50 øverste poster er der tre 
kvinder. En fjerde er på vej, og det er 
den femte formentlig også. 

“Lige nu jagter vi benhårdt kvin-
der til både en ledig bestyrelsespost og 
desuden en ledig chefpost, fordi det er 
profiler, vi ved, at vi kan finde kvinde-
lige kandidater til”, siger Andreas Friis 
og forklarer, hvorfor det er så vigtigt at 
få flere kvinder ind i Danish Crown: 

“Diskussionerne bliver anderledes 
og mere nuancerede, når der er en 
mere bred diversitet. Beslutningerne 
bliver bedre, og det er det, vi jagter i 
organisationen”. 

Rekrutteringsbureauerne piber  
over nye krav
Danish Crown er en af verdens stør-
ste eksportører af grisekød og Euro-
pas største producent af grisekød. 
Virksomheden er desuden Europas 
største kødforædlingsvirksomhed og 
en betydelig aktør på det europæiske 
oksekødsmarked. 

Når Danish Crown skal besætte de 
tunge topposter, bruger koncernen 
typisk rekrutteringsbureauer. Gælder 
det mellemlederposter og nedefter, 
står virksomheden derimod selv for 
rekrutteringen. 

“Når man leder efter kandidater 

på topniveau, er der somme tider i en 
ny strategiperiode brug for nye kom-
petencer. Det hjælper bureauerne os 
med, da det er det, de beskæftiger sig 
100 procent med. På mellemleder- og 
medarbejderniveau står vi selv for re-
krutteringerne”, siger Andreas Friis. 

Hvilke tanker gør I jer i rekrutte-
ringsfasen omkring, hvordan I kan få 
kvinder ansat?

“Der skal være et ligeligt kandi-
datfelt af kvinder og mænd, når vi 
holder ansøgningsrunder. Der skal 
være diversitet i top 3–kandidatfel-
tet ved ansættelsessamtaler, og vi er 
ikke færdige med at lede, før det mål 
er opfyldt. Det har vi også sat som 
krav til vores eksterne rekrutterings-
bureauer, når vi leder efter bestem-
te kandidater”, siger Andreas Friis 
og påpeger, at virksomheden også er 
blevet meget opmærksom på, hvilke 
ord og formuleringer der anvendes, 
når man skriver stillingsopslag. 

“Efter at vi har fået det fokus, kan 
vi også se, at vi får en bedre diversi-
tet i ansøgningerne”.

At mange danske private virksom-
heder stadig ikke har ligestilling på 
ledelsesposterne, handler ifølge ham 
formentlig om manglende fokus på 
området. 

“Jeg har en chef, som synes, at 
dette er ekstremt vigtigt, og jeg kan 
se, hvor presset vores rekrutterings-
bureauer er nu, når de får meldin-
gen, at der skal være diversitet i vo-
res top 3-kandidatfelt. Det piber de 
virkelig over, for de skal ud at finde 
nye profiler, som de ikke har et lige 
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så godt billede af, som de har af de 
klassiske topprofiler, de har leveret 
de sidste 50 år. Så der skal gøres en 
ekstra indsats for at skabe den foran-
dring”, siger Andreas Friis.  

Der mangler oplagte kvindelige kandidater
Ifølge tal fra Danmarks Statistik sad 
kvinderne i 2017 på 35 procent af  
ledelsesposterne inden for detail- 
og engroshandel. Danish Crown har 
haft ekstra svært ved at finde kvin-
der med de rette lederkompetencer. 

“Da vi jagtede en person med for-
ståelse af markedet i Kina, og vi fandt 
en kvindelig kandidat med super for-
ståelse af det marked, var det oplagt 
at vælge hende. Til nogle af de andre 
poster har vi simpelthen ikke kun-
net finde kvindelige kandidater med 
de rette kompetencer. Der er p.t. ikke 
mange tunge kvindelige ledelseskan-
didater inden for detailhandel”, siger 
Andrea Friis.

Er det nemmere at finde mænd 
med de rette kompetencer?

“Det er det indirekte, fordi det 
stor set er mænd, som sidder i spid-
sen af dansk FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods). Derfor bliver det 
desværre et næsten rent mandligt 
ansøgerfelt, vi kigger ind i. Vi har 
brug for et generationsskifte, så der 
kommer flere kvinder, vi rent faktisk 
kan ansætte”. 

Der bliver talt meget om, hvordan 
man kan skabe bedre ligestillingsre-
sultater på ledelsesposter, men ud-
viklingen herhjemme går meget lang-
somt. Hvad mener du, man kan gøre 
for at skabe bedre resultater – bør 
der fx være strammere lovgivning?  

“Jeg vil være ked af, hvis man for-
søger at ændre på dette via lovgiv-
ning. Det er alene for at komme ud 
over diskussionen, at når man op-
når målet, skal der ikke kunne sæt-
tes spørgsmålstegn ved, om det var 

målet eller kompetencerne, der drev 
det. Der skal derimod være mere syn-
lighed omkring udviklingen, så man 
 viser, at nogen kan, og andre kan 
ikke finde ud af at skabe forandring”.

Hvordan det? Skal det udstilles på 
lister, hvem der er gode og ikke så 
gode til at opnå ligestilling?

“Ja, jeg synes, man bør gøre noget 
mere i at udstille, hvem der er gode 
og mindre gode på området. Trans-
parens har det med at drive ting 
fremad”. 

Men ville det ikke fx også ud-
stille, at jeres egen virksomhed har 
svært ved at opnå resultater, fordi I 
ikke har kunnet finde de rette kan-
didater?

“Jo, det ville det. Jeg har jo selv 
medansvaret for området i Danish 
Crown, og jeg er bestemt ikke stolt 
af, at vi ikke er nået længere. Jeg 
glæder mig dog over, at vi begyn-
der at flytte noget, men før vi lykkes 
med at komme helt i mål med at ska-
be tæt på 50-50-diversitetsfordeling 
af mænd, kvinder og internationale 
profiler på de eksterne bestyrelses-
poster og på ledelsesposterne, så skal 
vi være i rampelyset for ikke at have 
løst opgaven endnu”. ■

“Det er en udfordring,  
og det handler om et  

langt sejt træk”.
Andreas Friis, HR-direktør, Danish Crown
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HOS IBM SKAL ALLE  
KUNNE GÅ NED I TID
Siden 1990’erne har seniorordning været et værktøj til at holde på de ældre 
ansatte hos IBM Danmark. Men for at undgå pludseligt videntab, når med
arbejdere stopper, tester itvirksomheden nu en ordning, hvor alle ansatte kan 
gå gradvist ned i tid over 18 måneder, inden de stopper. Hvis de da stopper.

“I princippet synes jeg, 
man skal arbejde, så 
længe man kan. Men 
skal man have noget ud 
af sin seniortilværelse, 
skal man jo også stop-

pe, mens man stadig er frisk”. 
66-årige Steen Søgaard Nielsen 

er uddannet cand.merc. og arbejder 
som salgsanalytiker i it-virksomhe-
den IBM Danmarks Aarhus-afdeling, 
hvor han i samarbejde med kunder-
ne afklarer deres ønsker og definerer 
deres krav til it-udvikling. 

Steen Søgaard Nielsen har været 
ansat i IBM Danmark siden 2004, og 
i 2016 overgik han til en seniorord-
ning på en 4-dages arbejdsuge med 
ønsket om at lette overgangen til den 
kommende pensionisttilværelse. En 
seniorordning i IBM Danmark afta-
les individuelt og kan tidligst træde i 
kraft, fra medarbejderen fylder 55 år. 
Det kan være med ønske om orlovs-
perioder eller fri én dag om ugen. 

“Det giver mig mere tid til at være 
sammen med barnebarnet, og jeg 
kan samle tankerne om, hvad der 
skal ske, når arbejdslivet slutter”, si-
ger han og pointerer, at han også har 

“Det, som vejer tungest for mig,  
er, at der nu er lagt en konkret plan  

for, hvornår jeg stopper”.
Steen Søgaard Nielsen, businessanalytiker, IBM 

haft svært ved at beslutte, hvornår 
arbejdslivet egentlig slutter. Han kan 
nemt “lige tage et halvt år mere”.

Alle skal kunne gå ned i tid
Derfor har Steen Søgaard Nielsen tak-
ket ja til at komme med i et nyt pilot-
projekt, “Frihed til forandring”, som 
IBM Danmark netop har rullet ud. 

Ordningen er et tilbud til alle an-
satte – uanset alder – og giver ansatte 
mulighed for løbende at gå ned i tid 
over en 18-måneders periode, inden 
de stopper med at arbejde hos IBM, 
forklarer HR-chef i IBM Danmark 
Line Engelbreth, som har ansvaret 
for programmet.

“Programmet er målrettet de 
medarbejdere i IBM, som alligevel 
går med tanker om at forlade os af 
den ene eller anden årsag. IBM er 
en videnstung virksomhed, og med 
“Frihed til forandring” undgår vi 
som arbejdsgiver at miste uvurderlig 
viden fra den ene dag til den anden, 
og opgaver og viden kan overdrages 
på en struktureret måde”, siger Line  
Engelbreth. 

Den nye ordning giver mulighed 
for en 18-måneders periode med fri-

hed til planlægning af nye mulighe-
der uden for IBM gennem nedsat  
arbejdstid og reduceret løn. Det kan 
være en ansat, som fx ønsker at kick-
starte en drøm om at blive iværksæt-
ter. Og for senioransatte kan det lette 
overgangen fra et aktivt arbejdsliv til 
pensionisttilværelsen. 

“Der er en mindre økonomisk for-
del i ordningen i forhold til den gene-
relle seniorordning. Men det, som ve-
jer tungest for mig, er, at der nu er 
lagt en konkret plan for, hvornår jeg 
stopper. Det er rart, for det giver mig 
anledning til i god tid at planlægge 
tilværelsen bagefter”, siger Steen  
Søgaard Nielsen.

Ingen ønsker om at gå ned i tid
IBM Danmark har dog også ansat-
te i pensionsalderen, som fortsætter 
på fuldt drøn uden ønske om at gå 
ned i tid eller med tanker på pensio-
nen. En af dem er 66-årige civilinge-
niør Torben Flygenring, der arbejder 
i IBM’s driftsafdeling i Brøndby, som 
Magisterbladet besøger på en regn-
vådskold martsdag. 

Den gule og diskrete murstens-
bygning ligner udefra en hvilken 
som helst anden kontorbygning, men 
gemmer på IBM’s datacenter i kælde-
ren og er et kritisk knudepunkt for 
det digitale Danmark. Der sidder vag-
ter ved indgangen, og vi skal vise ID, 
før vi inviteres indenfor. 

Torben Flygenring har bl.a. været 
med til at udvikle et administrations-
værktøj til en database – et IBM-pro-
dukt, der er blevet “solgt for en mas-
se penge”, fortæller han. 
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IBM Danmark har 
testet en ordning, 
der giver alle  
ansatte uanset  
alder mulighed  
for løbende at gå 
ned i tid over en  
18-måneders peri-
ode, inden de stop-
per med at arbejde 
hos IBM, forklarer 
HR-chef Line  
Engelbreth, som 
har ansvaret for 
programmet.

KAMPEN  
OM DE ÆLDRE
 Socialdemokratiet går til valg på at 
indføre differentieret pension med 
udspillet "De mest nedslidte fortje-
ner også en værdig pension". Ifølge 
udspillet, som koster tre mia. kr., 
skal de mest nedslidte danskere 
tilbydes en lavere pensionsalder  
– uanset om det er fysisk eller 
psykisk nedslidning. 
I februar måned lancerede Dansk 
Magisterforening og Ældre Sagen 
sammen et alternativt forslag  
til pension, som bygger på, at en 
seniorførtidspensionsordning bør 
eksistere som en selvstændig ord-
ning og tildeles nedslidte på bag-
grund af en speciallægeerklæring. 
Ideen har fået opbakning af rege-
ringen og DF. 
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“Produktet gav mig stor frihed og 
masser af spændende udfordringer, 
og jeg var ofte i USA med en kollega 
for at opbygge et udviklings- og test-
team til at videreudvikle værktøjet. 
Det har givet mig venner for livet der-
ovre, som jeg besøger ofte”, siger han. 

Torben Flygenring har arbejdet 
i IBM Danmark i 40 år i forskellige 
danske og europæiske team. Nu sid-
der han i driftsafdelingen og fortsæt-
ter efter eget udsagn i hvert fald med 
at arbejde to år mere på fuld tid. Se-
niorordning er for tidligt for ham. 

“Jeg er i hvert fald ikke klar til at 
slutte nu og savner ikke mere frihed 
i det daglige. Jeg har et kæmpe net-
værk her, og det er især på grund af 
menneskerne, at jeg nyder fortsat at 
gå på arbejde", siger Torben Flygen-
ring og understreger: 

“Hvis man er i et firma, hvor alle 
udviklingsmulighederne er der, og 
hvor man har opbygget et kæmpe 
netværk, så er der jo ingen grund til 
at skifte arbejdsplads”. ■



DATADETEKTIVER  
ER OGSÅ KVINDER 

“D atascience er hele fun-
damentet for alt, hvad 
vi laver. Vi er jo en da-
tadrevet løsning. Alt 
hvad vi viser vores bru-
gere, er datadrevet. Så 

vi arbejder med datascience både ud fra en 
vinkel om teknologisk fundament, model-
lering og en frontend, som viser data lidt 
mere visualiseret”. 

Camilla Kerlauge er cand.merc.(mat) fra 
CBS og har desuden en mastergrad fra IT-
Universitetet i København (ITU) i software-
udvikling. Efter en længere karriere i finans-
verdenen hoppede hun for et par år siden ud 
som iværksætter inden for datascience med 
virksomheden Spenderlog. Den er et data-
drevet værktøj i form af en app, som giver 
brugerne mulighed for at få et bedre og de-
taljeret overblik over, hvor meget man bru-
ger på at købe fx mælk, grøntsager og tøj. 

Forbrugsmønstret 
“Spenderlog er designet til at skabe indsigt 
i store og komplekse datamængder for den 
enkelte forbruger, så hun kan tage smarte-
re valg og forbedre sit liv. En stor del af dan-
skerne har begrænsede midler til rådighed, 
og så betyder det meget eksempelvis at have 
indsigt i, hvad en jævnlig pakke Oreo i kur-
ven løber op i det lange løb”, siger Camilla 
Kerlauge.

Den 16. april afholdes i København den 
danske udgave af den globale event Women 
in Data Science (WiDS). Den blev afholdt før-

ste gang i 2015 på det amerikanske Stanford 
University. 

Formålet med konferencen er at inspire-
re, uddanne og støtte kvinder på området – 
fra dem, der lige starter deres rejse, til dem, 
der er etablerede ledere og udviklere inden 
for fx industri, akademi og ngo'er. 

Camilla Kerlauge hører til de sidste, og 
hun er derfor en af de udelukkende kvinde-
lige talere, som skal fortælle om sine erfarin-
ger med datascience på konferencen. 

“Jeg arbejdede i mange år med kundead-
færd i bankerne og havde en klar idé om, at 
man måtte kunne bruge big data bedre til 
forbrugerens fordel, end jeg selv havde haft 
muligheden for”, siger Camilla Kerlauge, 
som i dag har fire ansatte i sin virksomhed, 
godt med brugere og nu forsøger at skaffe 
investering til at videreudvikle produktet 
yderligere. 

Datascience er også for kvinder
Datascience handler om at grave ny viden 
frem ved hjælp af store datamængder – også 
kendt som big data. I USA, der er førende in-
den for big data og datascience, uddanner 
prestige universiteter som MIT og Stanford 
allerede data scientists (datalogikere). 

I 2017 lancerede ITU den første bachelor-
uddannelse i datascience, som er rettet mod 
en datalogikandidatuddannelse. 

Og selvom datascience er en af de mest 
tekniske uddannelser på ITU, hvor det ty-
pisk er svært at tiltrække kvinder, så er kvin-
derne nærmest væltet ind på uddannelsen. I 

Siden 2017 har ITUniversitetet uddannet bachelorer  
i datascience, og selvom uddannelsen er meget  
teknisk, vokser andelen af kvinder. I april afholdes  
en konference i København, som skal inspirere flere 
kvinder til en karriere som datadetektiv. 

KVINDER OG DATASCIENCE
Den 16. april lægger IT-Universitetet i København lokaler til den globale begivenhed Women 
in Data Science. På WiDS-konferencen vil der med udelukkende kvindelige talere være sær-
lig fokus på at inspirere, uddanne og støtte kvinder til en karriere inden for big data, men 
konferencen henvender sig til alle køn, som har interesse for området.
Læs mere på http://wids.dk/ 
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Efter en længere  
karriere i finans-
verdenen startede 
cand.merc.(mat)  
Camilla Kerlauge 
for et par år siden 
som iværksætter  
inden for data-
science. Den vej  
følger flere kvinder. 

2017 var andelen af kvinder på 24 procent, 
og i 2018 voksede den til 30 procent. 

“Det sjove er, at nogle gange tror folk, 
at programmet ikke er teknisk, da kvinder 
udgør en stor andel. Jeg tror, at vores suc-
ces med at tiltrække kvinder til at ansøge 
om programmet ligger specifikt i at  
ignorere denne kulturelle bias og ved at 
vise enhver, der er stærk i matematik og 
interesseret i en udfordring, at dette er 
den slags undersøgelse, hvor de kan skin-
ne”, siger Natalie Schluter, som er ekstern 
lektor og leder af datascienceuddannel-
sen på ITU. 

Hun fortæller, at mange af eleverne  
allerede får jobtilbud, inden de er færdig-
uddannet.

At der er bud efter akademikere med 
indsigt, hvor man kan indsamle og anven-
de store mængder data, kan Anna Katrine 
Jørgensen bekræfte. 

Hun er bachelor i engelsk med en kan-
didat i it og kognition under humaniora på 
Københavns Universitet. Og så har hun  
været på udveksling på University of  
Amsterdam, hvor hun læste tilvalg i kultur, 
film og medier og kunstig intelligens.

Hun troede, hun skulle være gymnasie-
lærer, men efter at hun holdt et oplæg på 
en international konference om underre-
præsenterede sprog, tog hendes karriere 
en helt anden drejning. 

“På konferencen var der repræsentanter 
fra Google til stede, og dem faldt jeg i snak 
med, fordi de gerne ville udvikle Google  
Assistent til de skandinaviske sprog og led-
te efter en udvikler til at lede det arbejde”,  
siger Anna Katrine Jørgensen, som også 
skal holde oplæg på den kommende WiDS-
konference. 

Siden 2016 har hun været ansat hos 
Google på et hovedkontor i Zürich i 
Schweiz som sprogteknolog, hvor hun ar-
bejder med at videreudvikle og forbedre 
forståelsessystemer og primært på Google 
Assistent henvendt til danske brugere.  



EU-PARLAMENTSVALGET 
ER VIGTIGT – OGSÅ FOR 
DANSKE ARBEJDSTAGERE 
Valget til EUParlamentet er pga. flere store geopoli
tiske sager blevet kaldt det vigtigste i 100 år. Men lige 
så vigtigt er at få sat fokus på, at arbejdstagers ret
tigheder og løndannelsen er gået i stå, og at magten 
over udviklingen siver til EU. Derfor skal danskerne 
stemme med fødderne, fortæller bestyrelsesmedlem  
i DM Privatsektoren.  

Den politiske kontekst har æn-
dret sig markant de sidste fem 
år. Store geopolitiske emner 
som Brexit, fake news, Rus-
land og Tyrkiet står centralt 
på dagsordenen, og derfor er 

valget til EU-parlamentet den 26. maj det 
vigtigste valg i unionen i 40 år. Det udtal-
te talsmand for parlamentet Jaume Duch 
Guillot tilbage i februar måned. 

“For fem år siden var der ingen, der tal-
te om Brexit. For fem år siden havde ingen 
hørt om præsident Trump, og for fem år  
siden talte vi ikke på samme måde om  
Rusland, som vi gør nu”, sagde Jaume Duch 
Guillot ifølge Ritzau.

Men valget kan også få stor betydning 
for danske arbejdstageres rettigheder og 
for lønudviklingen, som er gået i stå. Det 
påpeger cand.scient.pol. Troels Juel, som 
til daglig er FOA-konsulent og sidder i 
Dansk Magisterforenings sektorbestyrelse 
for privatansatte og selvstændige. Han er 
desuden aktiv i Enhedslisten.

“Magten siver fra dansk fagbevægel-
se til Bruxelles. Det betyder også, at med-
lemmer i DMP mister magt til Bruxelles. 
Derfor er det vigtigt, at vi har viden om og 
kan forholde os til, hvad der konkret sker i 
EU”, siger Troels Juel. 

På besøg i Bruxelles
Han var derfor en del af delegationen fra 
DM Privats bestyrelse og DM’s landsklub 
for selvstændige og freelancere, som i mid-
ten af januar måned var i Bruxelles. 

Delegationen mødtes med bl.a. fagbe-
vægelsens kontor i Bruxelles, Rina Ron-
ja Kari, som sidder i EU-parlamentet for 
Folkebevægelsen mod EU, Uni Global og 
Greenpeace omkring deres forsøg på at på-
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FOA-konsulent Troels Juel sidder i sektor   be-
styrelsen for privatansatte i DM og var med  
en delegation i Bruxelles i januar for at blive  
klogere på, hvordan udfordringer på arbejds-
markedet håndteres i EU. 

“Jeg arbejder med at analysere data, 
og hvordan man kan bruge data på en 
naturlig måde til fx at lære et sprog og 
til dialog, så samtaler med Google Assi-
stent eller Search bliver naturlige, så de 
ting, man tager for givet som taler, også 
tages for givet af assistenten”, siger Anna 
Katrine Jørgensen. 

Hos Google kan hun bruge både sin 
humanistiske og tekniske viden. Der er 
store ressourcer til rådighed til at opbyg-
ge et helt datasystem rettet mod dansk. 
Det arbejde med datascience var så at-
traktivt, at hun valgte at forlade Dan-
mark. Men hvorfor er datascience så po-
pulært blandt kvinder modsat mange 
andre tekniske områder? 

“Kvinder har altid været højt repræ-
senteret inden for humaniora, hvor fo-
kus er på at besvare fx kulturelle, politi-
ske og sociale spørgsmål. Datascience er 
en overgang fra den måde at tænke på 
til det mere tekniske felt, hvor man skal 
besvare store spørgsmål ved hjælp af 
data. Helt små observationer kan få stor 
relevans”, siger Anna Katrine Jørgensen. 

Hun mener, at jobmulighederne  
inden for datascience er enormt gode. 

“Man opnår kompetencer, som er 
meget efterspurgte, og mulighederne 
er vidtstrakte. Det er sjældent, man kan 
hoppe fra at arbejde inden for bl.a. jura 
til medicin og til sprog, men det kan 
man her, for alle områder har proble-
mer, som kan løses med data”. 

Også Camilla Kerlauge ser karriere-
mulighederne inden for datascience 
som uudtømmelige. 

“Der er så mange områder, som kan 
forbedres ved brug af big data. I tilgan-
gen til forretningen og med at optime-
re processer. Det handler om at skabe 
muligheder ved at bruge information, 
og der dannes mere information rundt 
om os hele tiden, så det er bare at gå i 
gang”. ■

virke klimadebatten og mødtes med di-
rektør for European Trade Union Institute 
(ETUI) Maria Jepsen omkring bl.a. europæ-
isk løndannelse, og hvordan udviklingen 
er for midlertidige og såkaldte prekære an-
sættelser i Europa. 

“Vi skulle blive klogere på, hvordan de 
problemstillinger håndteres på europæisk 
niveau”, siger Troels Juel og påpeger, at der 
er borgerligt flertal i Parlamentet, ligesom 
der er i de fleste EU-medlemslande og der-
for også i Kommissionen, hvorfor trakta-
terne derfor trækker i en borgerlig retning. 

“Eurosamarbejdet trækker også i en 
borgerlig retning, og selvom Danmark ikke 
er med i det, har vi skrevet under på EU’s 
finanspagt, som er motoren i EU-samar-
bejdet. Det er alt sammen fint, hvis man 
er borgerlig, men er man ikke det, så be-
grænser det mulighederne for sejre på veg-
ne af EU’s lønmodtagere”, siger Troels Juel 
og konkluderer:

“Helt konkret er løndannelsen gået i stå. 
De sparepolitikker (austerity policies), som 
blev indført for ti år siden under finanskri-



Det har endnu en gang været kvindernes internationale 
kampdag, og DMP var stærkt til stede i salen på ligeløn-
skonferencen på Christiansborg. Den gode nyhed var, 
at det nu med en naturlig udvikling vil tage 107 år at 
opnå ligeløn. Undertegnede har altså ingen grund til at 
være utålmodig. Alt kommer til den, der kan vente. 

Det var lidt af et chok for de yngste deltagere, der 
troede, at de ville komme til at nyde godt af de dejli-
ge penge. Gamle koner som mig, der har kæmpet for li-
gelønssagen i 40 år, var ikke chokerede. Vi var for den 
sags skyld heller ikke resignerede. En unaturlig ud-
vikling er somme tider at ønske, var det almindelige 
synspunkt i dette segment. Men andre indslag bidrog 
yderligere til min fornemmelse af at være faldet i en 
tidslomme fra 70'erne. 

CEPOS-repræsentant og økonom Jonas Herby argu-
menterede for, at kvinder frivilligt vælger at arbejde i 
lavtlønnede kvindefag, og at de uddannelsesmæssigt 
træffer forkerte valg. Desuden er den lange barsel, som 
kvinder altid vælger som resultat af familiernes frie 
valg, en indikator af kvinders prioriteringer. Disse valg 
udspringer af deres evolutionsbiologiske stade, der har 
sin rod i deres rolle i ældre stenalder, en periode, som 
han havde helt styr på, selv om det billede, han tegne-
de, stod i stærk kontrast til arkæologiske resultater. 

Men arkæologi er jo i modsætning til økonomi og 
evolutionsbiologi heller ikke nogen eksakt videnskab. 
Hvis man prøvede at skubbe til en mere ligelig fordeling 
af barsel, ville man risikere, at man gjorde alvorlig ska-
de på kvinders biologi og skrøbelige psyke med lige så 
store konsekvenser som forsøgene på at gribe ind over 
for inuitters og aborigineres livsstil (sic). Man må lade 
Jonas Herby, at han er modig med sådanne synspunk-

ter og i den forsamling. Tilsyneladende er kun mænd i 
stand til at forandre sig med ændrede livsvilkår. Kvin-
der er som sædvanlig i deres biologis vold. 

At kvinder har vanskeligt ved at blive ledere på den-
ne baggrund, er ikke underligt. Ud over disse meget 
udbredte forestillinger er man heldigvis begyndt at sæt-
te fokus på begrebet anerkendelse. Hvad er normalt 
og anerkendelsesværdigt? Det ligger lige til højrebenet 
at iværksætte akademiske undersøgelser af dette felt. 
Hvad udgør en prestigefyldt uddannelse, og hvilke ud-
dannelser er det ikke? Hvilke typer arbejde udløser ros, 
synlighed, penge og forfremmelse? Hvilke funktioner 
skal bare være usynligt til stede, for at virksomheden 
fungerer? 

Mange kvinder med traditionelt maskuline uddan-
nelser oplever ud over et løngab, at de på en privat ar-
bejdsplads umærkeligt skubbes i retning af funktioner, 
der før varetoges af sekretærer. Det skal understreges, 
at det er arbejdsgiveren, der leder og fordeler arbej-
det, ikke kvinden, der har valgt disse funktioner. Man 
kunne også sætte fokus på begrebet headhuntere, der i 
overvældende grad er mænd, og som vælger mænd.

Men der var mange lyspunkter. Vi lever alligevel 
ikke i 70'erne, og CEPOS fik ikke det medløb, de hav-
de håbet på. DI var tøvende over for øget barsel til 
mænd, men var ikke lodret imod. Man afventede si-
tuationen og især EU-beslutninger. Der var blandt de 
andre deltagere i debatten bred enighed om, at køns-
opdelt lønstatistik, erkendelse af, at barsel ikke er et 
individuelt ansvar, og at man skal dele oplysningerne 
om sin løn, ville være vigtige skridt på vejen. Vigtigst 
af alt: Man skal erkende, at problemet eksisterer, og at 
man ikke ser syner.

Ligeløn og kvinder i ledelse  
– igen igen

er sektorblad  
for privatansatte,  
selvstændige  
og freelancere,  
som er medlem-
mer af DM

ANSVARS- 
HAVENDE  
REDAKTØR: 
Eva Trein Nielsen

REDAKTIONEN: 
Julia Bjerre Hunt 
Eva Trein Nielsen
Taina Hvidlykke
Bjarke Friborg

REDAKTIONS-
SEKRETÆR: 
Martin Ejlertsen

DESIGN OG 
 PRODUKTION: 
OTW A/S
www.otw.dk

FORSIDEFOTO:
Jens Henrik 
Daugaard,  
Ritzau Scanpix

NÆSTE NUMMER:
Udkommer den  
21. juni 2019

12  Magisterbladet 4 · 2019 · dm privat og selvstændige 1

LEDER  Af Eva Trein Nielsen, redaktør af DM Privat

KOLOFON
DM Privat og 
selvstændige 

sen, er blevet lov- og traktatfæstet. Det er 
der ikke blevet gjort op med, selvom vi er 
ude af krisen. Og det viser sig på den euro-
pæiske løndannelse”, siger Troels Juel. 

Hvilken indflydelse har det så på udvik-
lingen i Danmark og for DM Privats med-
lemmer?  

“Tingene hænger jo sammen. Mere og 
mere magt centreres på EU-plan, og derfor 
vedkommer det også os at forstå, hvad der 
foregår i Europa. Solidaritet og fælles sej-
re er måske ikke så moderne at snakke om, 
men der er gevaldige problemer med den 
europæiske løndannelse, som vi bliver nødt 
til at forstå og kunne håndtere ved at søge 
samarbejder og derigennem indflydelse”, 
siger Troels Juel. 

Paneldebat i DM om EU
Han påpeger, at DM Privat er et handlings-
fællesskab og bl.a. har stiftet et europæisk 

udvalg, som beskæftiger sig med internatio-
nale spørgsmål som disse for at få mere fo-
kus på, hvordan problemerne kan løses. 

“Det handler ikke om, hvorvidt man sy-
nes, EU er en god eller skidt ting. Det hand-
ler om, at vi bliver nødt til at forholde os til 
de udfordringer og handle på dem. Det gør 
vi ved at starte forneden med, at alminde-
lige arbejdere og tillidsvalgte engagerer sig 
og involverer sig, og ved at forsøge at påvir-
ke beslutningernes gang. Også selv om EU 
måske føles langt væk”. 

Den 2. maj holder DM ren paneldebat 
om parlamentsvalget med spidskandidater 
fra de forskellige partier og bevægelser for 
at få sat fokus på lønmodtageres forhold. 
Det gælder bl.a. det prekære arbejdsmar-
ked med midlertidige og løsansættelser og 
desuden løndannelsen.  

“EU-parlamentsvalget giver en vigtig ta-
lerstol for den danske fagbevægelses sa-

ger. Hvem skal bestemme udviklingen for 
det danske arbejdsmarked i Danmark? Det 
skal arbejdsmarkedets parter i Danmark og 
herunder medlemmer af DM Privat”, siger 
Troels Juel. 

Han mener, at EU-parlamentsvalget kan 
bruges til at få de danske politikere til at 
handle på den bekymring, som også de ofte 
udtrykker: At magten siver til EU. 

“Det skal vi have sat fokus på. De danske 
politikere skal jo være med til at værne om 
den danske model, så vi kan løse proble-
merne lokalt og ikke så langt væk fra kon-
geriget. Vi skal turde udfordre EU og po-
litikerne på, hvor magten over vores eget 
arbejdsmarked skal ligge. Og antaget at 
DM Privats bestyrelse er repræsentativ for 
medlemmerne, skal den grønne omstilling 
ske lige nu. Det kan kun gå for langsomt. 
Det er parlamentsvalget en oplagt platform 
til at snakke om”. ■


