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Mødrene får, hvad der svarer til 85 procent af 
lønrefusionerne i barselsfonden Barsel.dk,  
mens fædrene kun får lidt over to ugers 
lønrefusion. Barselsfonden understøtter 
i praksis ikke en ligelig fordeling af 
forældreorloven, lyder kritikken. 

BARSELSFOND 
UNDERSTØTTER  
IKKE EN LIGE 
FORDELING AF 
BARSLEN



V irksomheder kan få re-
fusion af løn til de med-
arbejdere, som er på 
barsel. Det skal mind-
ske lønudgifterne for 
virksomhederne, når 

de ansatte er på barsels- og forældre-
orlov med løn. Og det skal understøt-
te ligestilling under barslen, så både 
mor og far kan gå på barsel med løn, 
mens virksomheden får  refusion fra 
barselsfonden. Men ligestillingen i 
barselsfondene er i praksis ikke til 
stede. For selv om der var stort set 
lige mange mødre og fædre, der ud-
betaltes lønrefusion for i 2018 fra 
barselsfonden Barsel.dk, så gik stort 
set alle ugerne til mødrene. Det  viser 
en oversigt over den gennemsnit lige 
udbetaling af lønrefusion i Barsel.
dk’s årsrapport for 2018. 

Her fremgår det, at mødrenes 
arbejds pladser sidste år fik en gen-
nemsnitlig lønrefusion på 38.000 
kr., mens fædrenes arbejdsplad-
ser fik en gennemsnitlig refusion på 
7.100 kr. Det svarer i gennemsnit til, 
at mødrene fik refusion for 14 ugers 
barsel – eller knap 85 procent af re-
fusionen fra barselsfonden – mens 
fædrene kun fik refusion for 2,6 
ugers barsel. 

“Det er en stor forskel. Og jeg 
 synes, den skævhed viser, at dis-
kussionen omkring øremærkning af 
barslen er meget relevant. Der er i 
syste met en ulighed i forhold til de 
refunderede lønkroner under den 
barsel, som mænd og kvinder  tager”, 
siger formand for Akademikerne 
Lars Qvistgaard.

At kvinderne ser ud til at få langt 
den største del af lønrefusionerne 
fra de private barselsfonde betyder, 
at fædre og medmødre ikke kan få 
lønrefusion, når de skal på barsel. 
Det gør det vanskeligere økonomisk 
for dem – og for deres arbejdsgiver – 
når de skal på barselsorlov, påpeger 
 Camilla Gregersen, som er formand i 
Dansk Magisterforening. 

“Det er en barriere 
for, at fædre og medmødre 
 tager barsel, og det er helt 
uaccep tabelt. Den barriere 
forstærker den skæve forde-
ling af barslen, hvor kvinder får 
ca. 10 procent lavere lønudvikling 
fra første barn, og den effekt forvær-
res med de følgende børn”.

Ingen refusion tilbage til forældreorlov
I 2018 indbetalte 130.000 virksom-
heder bidrag på 950 kr. per med-
arbejder til Barsel.dk. Det gav en 
samlet indbetaling på 661 mio. kr., 
mens der blev udbetalt refusioner for 
637 mio. Derudover var der admini-
strationsomkostninger på 26 mio. kr. 
Det viser, at pengene, der blev ind-
betalt til ordningen i 2018, også kom-
mer ud igen som refusioner. 

Men barselsfonden understøtter 
ikke, at far og mor i praksis forde-
ler de 32 ugers forældreorlov mellem 
sig ligeligt, som de ellers ifølge loven 
har ret til. For pengene er allerede 
brugt – i stor udstrækning af moren 
–  inden de 32 ugers forældreorlov, 
som mor og far kan dele, starter, for-
klarer Lars Qvistgaard. 

“Den store forskel i refusion til 
far og mor i Barsel.dk viser, at der 
i praksis også er en ulige fordeling 
med hensyn til, hvem der tager bar-
slen. Der er i dag ikke en balance, 
og det er jo det, øremærkningen af 
barslen kan rette op på”, siger Lars 
Qvistgaard og uddyber:

“Disse tal understreger også, at 
øremærkning af barslen i form af 
barselsdagpenge til far vil have be-
grænset effekt, hvis den ikke følges 
op af øremærkning i refusionssyste-
met også”.

Også magistrenes formand, 
 Camilla Gregersen, mener, at der 
skal ske forandringer i refusions-
systemet, hvis der skal opnås mere 
ligestilling på arbejdsmarkedet. 

“Øremærket barsel og en moder-
nisering af lønrefusionen er helt cen-

trale tiltag, som kommer til at skabe 
en positiv udvikling for begge for-
ældre”, siger hun. 

Fra Barsel.dk er der mulighed for 
at modtage refusion i op til 29 uger 
til deling mellem forældrene. De 29 
ugers refusion fra Barsel.dk er  ifølge 
Akademikerne dog ikke nok til at 
dække hele orloven for både mor 
og far. Konstruktionen i barselsfon-
den i dag er nemlig, at den, der først 
 søger barslen, også i praksis får hele 
lønrefusionen. Da moren typisk går 
på barsel først, vil det i praksis altid 
være moren, som får refusionen, for-
klarer Lars Qvistgaard. 

“Vil faren tage noget barsel efter-
følgende, er refusionen allerede 

2  Magisterbladet 9 · 2019 · dm privat og selvstændige 3

BÆREDYGTIGHED Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Der er bare lidt over 
to ugers lønrefusion 

tilbage til fædre 
på forældreorlov, 

fordi mødrene inden 
bruger 85 procent 
af lønrefusionerne 
fra barselsfonden 

Barsel.dk.



brugt. Derfor burde refusionen i ste-
det øremærkes i forældreorloven, fx 
henholdsvis 8 uger til både mor og 
far. Det vil sikre en mere ligelig for-
deling af refusion under barsel”, 
 siger Akademikernes formand.

Kroneloftet bør hæves
Ifølge Akademikerne er yderligere et 
problem ved barselsfonden i dag, at 
det beløb, virksomhederne kan få re-
funderet fra Barsel.dk, er for lavt. 

En gennemsnitsløn for en privat-
ansat magister med en kandidat 
 eller ph.d. ligger ifølge Dansk Magi-
sterforenings lønstatistik 2019 på fra 
40.000 kr. og op mod over 65.000 
kr. Det er altså langt højere beløb, 

end virksomhederne kan få refunde-
ret fra barselsfonden, da kroneloftet 
i refusion her er på 28.000 kr.

“Refusionen er alt for lav – ikke 
mindst i forhold til akademikerområ-
det. Når virksomheder sender højtud-
dannede på barsel, vil de  typisk ople-
ve et tab uagtet refusionen,  fordi den 
ikke kompenserer lønnen i tilstræk-
kelig grad. Det er med til at påvirke, 
at virksomhederne ikke skubber nok 
på for, at privatansatte mænd også 
 tager barsel, fordi mænd er over-
repræsenteret i private virksomhe-
der og derfor typisk tjener mere end 
kvinder”, siger Lars Qvistgaard. ■

SÅDAN ER REFUSIONSREGLERNE  
I BARSEL.DK

•  Cirka 130.000 private virksomheder indbetalte til  
Barsel.dk i 2018.

• Bidragssatsen til Barsel.dk er 950 kr. om året per fuld
tidsansat månedslønnet medarbejder.

• Virksomhederne kan højst få refusion på 117 kr./time. 
Sammen med dagpengerefusionen er det derfor i alt 
189,50 kr./time. Rundt regnet kan virksomhederne 
højst få lønrefusion fra barselsfond og barselsdag
penge på ca. 28.000 kr./md.

• Barsel.dk giver refusion i op til 29 uger efter fødsel. Af 
disse vil mor typisk tage 14 og far 2 i starten. Mor vil 
typisk fortsætte forældreorloven i fx 16 uger. Så når 
far skal på forældreorlov efter mor, så er alle refusi
onsugerne brugt op. Det betyder, at der i praksis ikke 
bliver udbetalt refusion til fars arbejdsgiver. 

• Har en ansat en gennemsnitsløn på 40.000 kr./md., 
koster det i dag virksomheden 12.000 kr. om måneden, 
at den ansatte er på barsel/forældreorlov med løn, hvis 
virksomheden får refusion.

Kilde: Barsel.dk og virk.dk 

GENNEMSNITLIG UDBETALT 
LØNREFUSION I 2018
Kvinder 
Samlet lønrefusion til kvinder (t. kr.) 514.877 
Antal kvinder, der er udbetalt lønrefusion for 13.518
Gennemsnitlig lønrefusion pr. kvinde (kr.) 38.088 
Modsvarende ugers barsel med refusion op til 
kroneloft 14

Mænd 
Samlet lønrefusion til mænd (t. kr.) 98.958 
Antal mænd, der er udbetalt lønrefusion for 13.934 
Gennemsnitlig lønrefusion pr. mand (kr.) 7.102
Modsvarende ugers barsel med refusion op til 
kroneloftet 2,6 

NB! Kroneloftet var i 2018 189,50 kr./time inkl. dag
penge satsen på 116,22 kr./time. Der kan derfor maks. 
 udbetales differencen mellem kroneloft og dagpenge
sats fra fonden svarende til 73,28 kr./time. 

Kilde: Barsel.dk, Årsrapport 2018 

Magisterbladet 9 · 2019 · dm privat og selvstændige 3  3

BÆREDYGTIGHED Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix



Det går godt med beskæf-
tigelsen i Danmark. Der 
mangler arbejdskraft fle-
re steder, og ledigheden 
er med under 4 procent 
af arbejdsstyrken i bund. 

Men den udvikling er ikke noget, der 
kommer de nyuddannede akademi-
kere til gode. 

Ser man på dimittendernes løn-
udvikling i den private sektor de 
 seneste 6-7 år, er startlønnen i en 
række brancher så godt som uforan-
dret. Ja, nogle steder er den ligefrem 
faldet. I en række brancher er start-
lønnen for dimittender således min-
dre i 2016, end den var i 2010. 

I brancherne interesseorganisati-
oner, kultur og fritid samt forlag, tv 
og radio er lønnen faldet med op til 
knap 1.700 kr. svarende til et fald på 
5 procent fra 2010 til 2016. Det  viser 
en kørsel over lønudviklingen for 
dimit tender i perioden 2010 til 2016 
på baggrund af tal fra Danmarks Sta-
tistik.  

“Dette er i særlig grad et udtryk 
for, at der er kommet mange flere 
akademikere ud på arbejdsmarke-
det, da der i denne periode er blevet 
uddannet mange flere end tidligere. 
Det gør det sværere for mange dimit-
tender at finde job, og flere accepte-
rer måske derfor også at takke ja til 
deres første job til en lavere startløn, 
end de ellers ville have gjort”,  siger 
Lars Andersen, som er direktør i 
Arbejder bevægelsens Erhvervsråd.

Det er branchen interesseorgani-
sationer, der med et fald på 1.676 kr. 
har oplevet det største fald i perio-
den. Inden for kultur og fritid er løn-
nen faldet 1.085 kr. til en gennem-

snitlig startløn på 25.536 kr. Det er 
den laveste startløn for dimittender-
ne for alle brancherne i kørslen. 

Derimod kan det i lønkroner i 
særlig grad betale sig for dimittender 
at finde arbejde i it-branchen og især 
i branchen farma, kemi og biotek. 
Her er startlønnen i gennemsnit på 
over 37.000 kr., og den gennemsnit-
lige startløn er desuden steget med 
13 procent  siden 2010. 

“Det er tydeligt, at i job rettet 
mod økonomi og teknologi er løn-
nen højere for dimittender, mens 
lønnen ligger lavere inden for bran-
cherne kultur og fritid, ngo’er og 
inter esseorganisationer”, siger Lars 
Andersen. 

Den store forskel i lønudviklin-
gen brancherne imellem mener AE- 
direktøren ikke er overraskende. 

“Med den viden, vi har fra feltet, 
er det tydeligt, at de humanistiske ud-
dannelser generelt ligger  lavere i løn, 
mens det for humanister også er svæ-
rere at få job end for kandidater fra 
de tekniske uddannelser. Det giver 
udslag i forskellen på både startløn-
nen og lønudviklingen”,  siger han. 

Dimittenderne mærker ikke 
den positive lønudvikling 
En gennemsnitlig månedsløn for 
højtuddannede i private virksom-
heder og organisationer i 2016 var 
 ifølge Danmarks Statistik 53.550 kr. 

Ifølge AE er udviklingen i den gen-
nemsnitlige timeløn i industrien ste-
get med ca. 10-11 procent fra 2010 til 
2016. Lønudviklingen i industrien er 
ifølge direktør Lars Andersen et godt 
pejlemærke for lønudviklingen gene-
relt på det private arbejdsmarked. 

Det er med den udvikling in 
 mente derfor også et stort problem, 
at dimittendernes lønninger i en 
række brancher i det private står stil-
le, mener Ronja Rose Ravnskov, som 
er forkvinde for mere end 15.000 
studerende på landets videregående 
uddannelser i DM Studerende. 

“Det er paradoksalt, at arbejds-
giverne for tiden blander sig  meget 
i optaget og dimensioneringen på 
uddannelserne, fordi de mangler 
arbejds kraft, når tallene her sam-
tidig viser, at de ikke virker til at 
være parate til at honorere dimitten-
derne med en ordentlig startløn”, 
 siger Ronja Rose Ravnskov. 

Hun påpeger, at det samtidig er 
vigtigt, at dimittendernes kolleger 
på arbejdspladserne viser solidaritet 
med de nyuddannede, når de star-
ter på arbejdsmarkedet. Det gælder 
også lønnen. 

”Lønstigningerne på en arbejds-
plads skal jo ikke ske på bekostning 
af, at dimittendernes startløn står stil-
le. Når den generelle lønudvikling 
har været på 10-11 procent, mens di-
mittendernes løn mange steder står 
stille, så viser det jo, at der er en 
skævhed, som går ud over de nyud-
dannede”, siger Ronja Rose Ravnskov. 

Større usikkerhed i små 
brancher kan give lavere løn
Vicedirektør i DI Steen Nielsen hæf-
ter sig ved, at der er en pæn lønfrem-
gang for dimittender i de større bran-
cher, hvor erhvervsorganisa tionen 
har medlemmer. Det gælder indu-
stri, byggeri og it- og telebranchen.  

“Det passer godt med det billede, 
vi også har af udviklingen. Det af-
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LØNUDVIKLING FOR 
NYUDDANNEDE AKADEMIKERE 
ER GÅET I STÅ
Den gennemsnitlige løn for nyuddannede akademikere på det private 
arbejdsmarked har i en række brancher stort set ikke ændret sig de 
seneste 6-7 år. Flere steder er startlønnen ligefrem faldet. Der er en 
skævhed i lønsystemet, som rammer nyuddannede, lyder kritikken. 



UDVIKLING I MÅNEDSLØNNEN FOR  
PRIVATANSATTE DIMITTENDER
Top 5 over største lønfaldt

2010 2016
Udvikling 

i kr. 
Udvikling i 

procent
Interesseorganisationer 31.189 kr. 29.513 kr.  1676 kr.  5 %
Kultur og fritid 26.621 kr. 25.536 kr.  1085 kr.  4 %
Forlag, radio og tv 29.192 kr. 28.470 kr.  722 kr.  2 %
Handel 30.230 kr. 30.162 kr.  68 kr.   0 %
Finans 35.150 kr. 35.298 kr.      148 kr.   0 %

Top 5 over højeste lønstigninger

2010 2016
Udvikling 

i kr. 
Udvikling i 

procent
Farma, kemi og biotek 33.608 kr. 37.817 kr. 4.209 kr. 13 %
Andet (industri og byggeri) 31.685 kr. 34.909 kr. 3.224 kr. 10 %
Undervisning 26.289 kr. 28.755 kr. 2.466 kr.   9 %
Sundhed og socialvæsen 29.662 kr. 31.677 kr. 2.015 kr.   7 %
It og tele 31.733 kr. 33.527 kr. 1.794 kr.   6 %

Kilde: DM Analyse på baggrund af tal fra Danmarks Statistik over fuldtidsbeskæftigede dimittender ansat i den 
private sektor, månedslønnede, A- eller B-indkomst, inkl. arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og personalegoder, 
udfører akademisk arbejde, har en kandidat eller ph.d.-grad inden for de sidste to år af den givne årgang. 
NB! Kategorien ”Andet” tæller bl.a. industri, byggeri, råstofudvinding mv. De udvalgte brancher i oversigten er 
særligt de brancher, hvor magistre arbejder.
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både for langsomme og for dyre med 
fx fremdriftsreformen og ompriori-
teringsbidraget. Uddannelse er ble-
vet omtalt som en omkostning frem 
for en investering. Det rammer også 
de nyuddannede, når de starter på 
arbejds markedet.

”Mange studerende har  gennem 
de seneste års offentlige debat fået 

en opfattelse af, at de er en belast-
ning, og det har fået stor betyd-
ning for  deres selvforståelse.  Mange 
studerende forventer en startløn, 
der ofte er sat lavere end det gene-
relle lønniveau, og de prissætter 
derfor sig selv lavere, end de 
 behøver”,  siger Ronja Rose 
Ravnskov. ■

spejler, at der er fremgang på i gen-
nemsnit 2,5 procent i nogle år, og 
her ligger nyuddannede akademike-
re også fint med. For ingeniører og it-
folk er det endda lidt over”. 

Han genkender dog også billedet, 
at lønudviklingen står mere stille i 
andre brancher. Det kan skyldes, for-
klarer han, at der i nogle af de små 
brancher er en større usikkerhed, 
når det gælder ansættelser og løn-
udvikling. Mange humanister ligger 
ofte lavere i løn, og er der fx bran-
cher, hvor der ansættes flere huma-
nister til en lidt lavere løn, kan det 
give udslag i det samlede billede. 

”Der er lønforskelle blandt for-
skellige typer akademikere. Fx har 
nogle humanister en højere ledighed 
de første år efter færdiggjort uddan-
nelse. Lykkes det dem ikke at lande 
det første job på jobområder, de er 
uddannet til, kan det betyde, at de 
får en lidt lavere startløn. Ansættes 
der samtidig ikke så mange dimit-
tender inden for visse brancher, kan 
selv få nye ansættelser rykke på det 
samlede billede af udviklingen”, 
 siger Steen Nielsen. 

Fortælling om, at 
dimittenderne er for dyre
Ronja Rose Ravnskov under streger, at 
uligheden i lønnen på private arbejds-
pladser også skyldes, at  mange priva-
te arbejdspladser ikke har overens-
komster. I stedet er det lokale aftaler 
på de enkelte arbejdspladser, der be-
stemmer lønudviklingen. 

Desuden har der de sene-
ste år  været en fortælling 
i offentligheden om, at 
de studerende er 
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SAMTALEN MELLEM 
TO KOLLEGER 
KAN FORBEDRE 
ARBEJDSMILJØET

Som tillids-
repræsentant 
i Børns Vilkår 
arbejder Ida 
Scheibye-
Alsing ud fra 
tilgangen, 
at en til en-
samtaler og 
iværksættelse 
af små 
projekter med 
kollegerne 
kan medføre 
forbedret 
arbejdsmiljø. 

MOBILISERING PÅ ARBEJDSPLADSEN:

I den personlige samtale mellem kolleger ligger der et stort 
potentiale til at mobilisere lysten til at skabe forandringer på 
arbejdspladsen, fortæller Ida Scheibye-Alsing, som er medlem 
af Dansk Magisterforening, der de seneste tre år har arbejdet 
mere målrettet på at styrke relationer mellem kollegerne på 
arbejdspladser, fordi det kan forbedre arbejdsmiljøet. 

 “Jeg tror, jeg er en mere 
usynlig TR, som udfører 
arbej det i en stille funktion 
uden at lave så meget larm, 
men som over tid faktisk 
skaber forandringer. Og så 

er jeg naturligvis klar til at slå i bor-
det, hvis der bliver brug for det”.

Ida Scheibye-Alsing er forhen-
værende folkeskolelærer og opsag-
de sit tidligere arbejde for åbent 
 tæppe over for offentligheden med 
en debat artikel i Politiken i efteråret 
2018, fordi hun følte, at hun ikke læn-
gere kunne stå ved at arbejde et sted, 
hvor børn bliver syge af at være.  

“At se børnene i skolen få så  ringe 
en undervisning og så lidt af min tid 
og energi, som arbejdsbetingelser-
ne krævede, har været mere, end jeg 
kunne bære. Derfor må jeg stoppe 
nu”, skrev hun.

I foråret 2018 tog hun en menings-
danneruddannelse, som var arran-
geret af Danmarks Lærerforening 
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i samarbejde med Cevea. Her blev 
hendes interesse for det at skabe for-
andring på arbejdspladsen gennem 
mobilisering af kollegerne for alvor 
vækket.

Ida Scheibye-Alsing har dog ikke 
sluppet arbejdet med børn. I efter-
året 2018 startede hun således i 
Børns Vilkår som børnefaglig konsu-
lent. Kort efter blev hun også valgt 
som tillidsrepræsentant (TR)  samme 
sted. 

“Det var netop med baggrund 
i den meningsdanneruddannelse, 
at jeg havde lyst til at blive TR. Jeg 
så, hvordan der var muligheder i at 
mobi lisere kollegerne til at skabe for-
andring”, siger hun.

Små forbedringer kan medføre 
store forandringer 
Nu arbejder hun sammen med en 
kollega som TR i Børns Vilkår ud fra 
tilgangen om at skabe små forbedrin-
ger via samtaler med kollegerne. For 
et godt samarbejde kan med tiden 
føre til noget større og endnu bedre. 

”Mit arbejde foregår meget i det 
stille, hvor jeg mødes med ud valgte 
nøglepersoner for at finde ud af, 
hvad vi sammen kan udrette, for 
derefter måske at inddrage flere”, 
 siger hun og uddyber:

“Et samarbejdsmiljø med gode 
en til en-relationer kan være med til 
at forandre og på den måde  skabe 
 noget godt for mine kolleger, som 
der måske kan vokse noget større ud 
af med tiden. Opstår der fx konflik-
ter, opdager jeg det også hurtigt, for-
di jeg taler med mange personer i 
orga nisationen, og det gør det  muligt 
at handle mere på forkant i situa-
tionen”. 

Som TR tog hun efterfølgende 
også en uddannelse hos Dansk Magi-
sterforening i mobilisering og invol-
vering af medarbejdere, der kredser 
om den samme tilgang til at skabe 
forandringer på arbejdspladsen. 

“At man kan skabe forandringer 
på arbejdspladsen via samarbejde, 
adskiller sig fra den mere klassiske 
fagforeningskamp for rettigheder. I 
denne tilgang er der mere fokus på 
samarbejde mellem kollegerne, og at 
mulighedsrummet på arbejdspladsen 
er meget defineret af de relationer, 
man har og kan opbygge på arbejds-
pladsen. Den tilgang synes jeg er 
 meget inspirerende”, siger hun. 

Derfor gik hun i gang med syste-
matisk at gennemgå hele organisa-
tionen i Børns Vilkår for at udpege 
nøgle personer. Det er en organisa-
tion i vækst, og med nu over 90 an-
satte er der nok at kortlægge. 

Det gælder en hierarkisk kort-
lægning over magt og indflydelse fra 
direk tion til ledere og medarbejdere. 
Men det gælder også en kortlægning 
over og udpegning af de kolleger, 
som kunne være særligt interessante 
for hende at tale med qua deres tan-
ker, udmeldinger eller jobfunktion 
ud fra tilgangen: Hvem siger noget, 
og hvad siger de noget om, eksem-
pelvis når der er fællesmøder i orga-
nisationen? 

Ida Scheibye-Alsing har derfor 
bl.a. talt med en projektleder for 
orga nisationsudvikling i Børns Vilkår, 
som gennem sit arbejde suger meget 
viden til sig omkring hele organisatio-
nen, og hvor ledelsen synes, den skal 
hen. Ligeledes har den internt kom-
munikationsansvarlige mange kon-
taktpersoner i huset og hører der-
for meget. Det gør også denne person 
inter essant for Ida Scheibye-Alsing at 
tale med. Men det kan også være kol-
leger, som har arbejdet i organisa-
tionen i mange år. De ved meget om, 
hvordan kulturen har været, og hvor-
dan den er i dag, og hvad der er sket 
af forandringer undervejs. Den viden 
giver også meget indsigt. 

“På vores fælles medarbejder-
møder har det været relevant at se 
nærmere på, hvem der tager ordet, 

“Der er faktisk mange 
medlemmer, der oplever, at 

de står alene og føler sig 
ensomme i deres arbejdsliv”.

Karen Plenge, konsulent i Dansk Magisterforening

MOBILISERING PÅ ARBEJDSPLADSEN: og hvad der bliver sagt. Hvad optager 
mine kolleger, hvad er deres motiva-
tion til at prøve at ændre noget, eller 
har de en klar mening om noget på 
arbejdspladsen, som vi sammen kan 
tage fat på at prøve at ændre? Det gør 
dem interessante for mig at tage fat 
i, for de har motivation, som vi sam-
men måske kan bygge videre på”.

Flere og flere udfordringer kan 
ikke skrives ind i kontrakt
Når involvering af ansatte som kol-
lektiv handling vinder frem i fag-
bevægelsen, er det i erkendelse 
af, at flere og flere af de udfordrin-
ger, medlemmer af fagforeningen 
står med på arbejdspladserne, ikke 
kan skrives ind i en kontrakt eller i 
en overenskomst, forklarer Karen 
 Plenge, som er konsulent i Dansk 
Magisterforening. 

“Medlemmerne oplever temaer 
som tab af indflydelse i organisatori-
ske ændringer, arbejdsmiljø, opgave-
fordelinger, standardiseringer. Der 
er faktisk mange medlemmer, der 
oplever, at de står alene og føler sig 
ensomme i deres arbejdsliv. Alt sam-
men noget, vi ikke kan skrive ind i 
en aftale, men som vi kan identifice-
re små skridt i retning af at løse sam-
men med kollegerne”, siger hun.  

Alle typer af arbejdspladser kan 
ifølge Karen Plenge drage rigtig god 
nytte af at insistere på et fokus på 
eget handlerum, som man gør det i 
fx Børns Vilkår. 

“Det efterlader kollegerne med 
et helt konkret handlerum og en 
konkret oplevelse af at skabe foran-
dringer sammen. Det gør noget ved 
arbejds miljøet, og det indeholder 
også kimen til, at større forandringer 
kan ske”, siger Karen Plenge. 

Hvis man ønsker forandringer 
sammen, bygger det på fællesskabet. 
Og hvis vi skal have et fællesskab, 
skal vi have en relation til hinanden, 
og det kræver en grundlæggende, 
følelses mæssig forbindelse, fortæller 
Karen Plenge. 

“Så Ida er i bund og grund i gang 
med at skabe fundamentet for de for-
andringer, hun og hendes kolleger 
skal skabe sammen. Det er den helt 
rigtige vinkel ind på arbejdet med 
forandringer og involvering”, siger 
hun. ■
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I en årrække har politikerne 
sammen med erhvervslivets 
inter esseorganisationer været 
fortalere for, at unge skal  vælge 
de naturvidenskabelige og tek-
niske uddannelser frem for 

human iora. Og de unge har lyttet. 
I 2018 blev 5.771 studerende opta-
get på en humanistisk eller teologisk 
bache lor uddannelse. Det er 2.500 
færre HUM-studerende end i 2013 
svarende til et fald på 30 procent, vi-
ste en særkørsel, som Dansk Magi-
sterforening foretog på baggrund af 
tal fra Danmarks Statistik i starten 
af året. Og nu ringer alarmklokker-
ne også hos erhvervslivets interesse-
organisationer. Dansk Industri (DI) 
“beklager” nu udviklingen.   

“Det meget lave optag og de 
 ledige pladser på en del af sprogud-
dannelserne giver anledning til be-
kymring. For allerede nu ved vi, at 
samfundet står over for, ja, man kan 
næsten beskrive det som en skrænt, 
fordi vi mangler folk, der kan sprog, 
især tysk og fransk”, udtalte DI’s 
chef for forskning, videregående ud-
dannelser og mangfoldighed, Mette 
Fjord Sørensen, til Kristeligt Dagblad 
i starten af august måned. 

Og igen den 17. september  havde 
DI sammen med Danske Universi-

teter et debatindlæg i Altinget.dk, 
hvori de taler for, at regeringen skal 
stoppe besparelserne på uddannel-
sesområdet og gøre taxameter løftet 
til de samfundsvidenskabelige og 
huma nistiske uddannelser perma-
nent. 

“Danmark og dansk erhvervs-
liv har brug for medarbejdere, der 
kan udvikle ny teknologi. Det gæl-
der også dygtige kandidater fra hu-
maniora og samfundsvidenskab”, 
skriver de og uddyber, at når udvik-
lingen  inden for it og ny teknologi i 
de kommende år ventes at gå endnu 
hurtigere, så tyder alt på, at behovet 
for humanister, der kan sætte tekno-
logi i en menneskelig kontekst, også 
vil vokse”.

Disse udmeldinger i den offent-
lige debat er nye toner fra DI, mener 
David Budtz Pedersen, som er pro-
fessor og forskningsleder på Huma-
nomics Research Centre på Aalborg 
Universitet, der i en årrække bl.a. 
har forsket i humanioras værdiska-
belse i erhvervslivet og samfundet. 

“Jeg har fulgt den offentlige  debat 
om humaniora i Danmark i en år-
række, og med de nye udmeldinger 
fra DI er vi måske nu på vej mod en 
ny æra og en ny gylden mulighed for 
at bringe humaniora endnu læn gere 

PROFESSOR I HUMANIORA:

NYE UDMELDINGER FRA DI KAN 
BRINGE HUMANIORA ENDNU 
LÆNGERE IND I ERHVERVSLIVET 
Efter at have talt humaniora ned i årevis i den offentlige debat beklager Dansk 
Industri nu, at der er sket et markant fald i søgningen til de humanistiske uddannelser. 
Professor i humaniora opfatter dog de nye toner fra DI som “meget nødtvungne”, 
men det kan også være et nybrud og bringe humaniora længere ind i erhvervslivet. 

ind i erhvervslivet, så det er rosvær-
digt og et nybrud i debatten”,  siger 
han.

Kritikken af humaniora er slået igennem
David Budtz Pedersen forklarer, at 
politikerne og erhvervslivets interes-
seorganisationer i en årrække har 
udvist dyb bekymring for humani-
sters jobmuligheder og karriereveje 
– især i det private erhvervsliv. Både 
Produktivitetskommissionen og Kva-
litetsudvalget har kørt en meget hård 
overvågning af arbejdsløshedsstati-
stikker og dimittendledighed med 
luppen rettet mod humaniora med 
snævre kriterier for, hvornår uddan-
nelser var relevante, med sigte på at 
dimittenderne skulle være i konkret 
arbejdsrelevant job inden for 6-12 
måneder. 

“Man må konstatere, at kritikken 
af humaniora og det politiske projekt 
med at fokusere på STEM-uddannel-
serne og den meget snævre opfattel-
se af uddannelsesrelevans er slået 
igennem, og det har de studerende 
lyttet til. Og kombineret med dimen-
sionering fører det til faldende op-
tag”, siger han. 

Der har været et stærkt politisk 
ønske om at give humaniora en min-
dre fremtrædende samfundsrolle for 



HUMANIORA  Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk · Foto: Thomas Lekfeldt, Ritzau Scanpix

i stedet at prioritere teknologi og in-
geniørvidenskab. 

“Det har man gjort ideologisk ved 
at fokusere hele uddannelsessek-
toren mod en vækstdagsorden og 
ved at skabe stærke alliancer mel-
lem Dansk Industri, Ingeniørforenin-
gen og Forsknings- og Uddannelses-
ministeriet, som har repræsenteret 
en meget snæver interessevaretagel-
se – nemlig erhvervslivets. Det pro-
jekt er helt utvetydigt lykkedes, og 
det er tragisk, hvis resultatet bliver 
et samfund drevet af teknologi og 
økonomi uden menneskeforståelse”, 
siger David Budtz Pedersen. 

Store forandringer i teknologien 
er en fordel for humanister
David Budtz Pedersen opfatter de 
nye toner fra DI som “meget nød-
tvungne”, fordi de virker til at være 
fremsat i en erkendelse af, at der i 
Danmark over de seneste år er sket 
massive fejlvurderinger af den tek-
nologi, vi har indført. 

“Teknologiudviklingen er gået 
meget stærkere, end mange forestil-
lede sig. Der er brug for at sadle om 
og udvikle teknologier drevet af en 
dybere menneskeforståelse og sam-
fundsansvar”, siger han og forklarer, 
at techgiganterne og de store Forbes 
500-virksomheder i mange år har 
været forbillede for innovations- og 
uddannelsespolitikken i Danmark. 

“Men det har vist sig, at mange af 
deres produkter skaber social frag-
mentering, afhængighed, misbrug 
af data, krænkelse af rettigheder og 
kommercialisering af privatlivet. 
Skal denne udvikling vendes, kræ-
ver det, at vi bruger den humanisti-

ske forskning langt mere pro-
aktivt”, siger han.

Der er ifølge David Budtz 
Pedersen derfor brug for Hu-
maniora 2.0 med humanister, 
der er i stand til at mobilisere 
deres kompetencer til at ana-
lysere og bidrage positivt til at 
kvalitetssikre de mere hårde tek-
nologier i learning labs og i udar-
bejdelsen af nye designprincipper 
og løsninger. Humanister er uddan-
net i at fremskrive scenarier og ra-
dikalisere ideer, så de fremstår klart 
og tydeligt.

“Kritisk tænkning, evnen til at 
samarbejde, kulturel intelligens 
og meningsskabelse er i høj grad 
kompetencer, der efterspørges 
på det globale marked”, siger 
David Budtz Pedersen og pe-
ger på bl.a. World Economic 
Forum, der har offentlig-
gjort en liste over de mest 
eftertragtede kompe-
tencer i det globale er-
hvervsliv. 

“Det er helt nye 
 toner, der strømmer 
ud fra Davos, fra de 
 førende techvirksom-
heder i  Silicon Valley 
og altså nu også fra 
DI. Og det er udtryk 
for et væsent ligt 
nybrud, hvis DI nu 
også ser skriften 
på væggen og in-
viterer humani-
sterne med ind i 
virksomhederne”, 
siger David Budtz 
 Pedersen. ■

At DI nu beklager 
faldet i søgningen 
til de humanistiske 
uddannelser, virker 
ifølge professor i 
humaniora David 
Budtz Pedersen til 
at være fremsat i 
en erkendelse af, 
at der i Danmark 
over de seneste 
år er sket massive 
fejlvurderinger af 
den teknologi, vi har 
indført. 

“Der er brug for at sadle 
om og udvikle teknologier 
drevet af en dybere 
menneske forståelse og 
samfundsansvar”.
David Budtz Pedersen
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D en 6. august udtryk-
te chef for forskning, 
videre gående uddan-
nelser og mangfoldig-
hed i Dansk Industri 
(DI)  Mette Fjord Søren-

sen i en artikel i Kristeligt Dagblad 
bekymring over for udviklingen om-
kring faldende optag på de humani-
stiske uddannelser. Og igen den 17. 
september havde hun sammen med 
Danske Universiteter et debatindlæg 
i  Altinget.dk, hvori de sammen  taler 
for, at regeringen skal stoppe bespa-
relserne på uddannelsesområdet 
og gøre taxameterløftet til de sam-
fundsvidenskabelige og humanisti-
ske uddannelser permanent. 

Hvorfor er du bekymret over udvik-
lingen med de faldende optag på de 
huma nistiske uddannelser?

“Jeg er ikke bekymret over fal-
det på de humanistiske uddannelser. 
Men jeg er bekymret over, at de klas-
siske sprogfag inden for især fransk 
og tysk har en fødekæde, der er ved 
at visne”. 

Hvilken rolle mener du, at DI og 
erhvervs livet har haft i, at humaniora 
oplever et stort fald – den laveste søg-
ning i 10 år? Har humaniora været talt 
for meget ned i debatten det sidste årti? 

“Jeg mener ikke, at vi har haft no-
gen rolle i, at optaget på de sprog-
lige uddannelser er faldet. Tvært-

imod. Det er DI, der står bag den 
mere end tolv år gamle tænketank Ja 
til Sprog, der skal udbrede fremmed-
sprog ud over engelsk som en super-
vigtig kompetence. Vi foretager også 
analyser af, hvad fransk betyder for 
vores eksport, og hvorfor det er vig-
tigt, at vi har lærere, der kan under-
vise vores børn i folkeskolen og gym-
nasieskolen i fransk, tysk og også 
spansk. Vi har et hjerte, der ban-
ker for sprog. Vi har brug for nogle, 
der kan overtage fødekæden i især 
gymnasierne, og der står vi over for 
en stor udfordring, og det giver os 
pande rynker. Når vi ser et fald i det 
humanistiske optag generelt, så er 
jeg overhovedet ikke bekymret”. 

DER ER 
IKKE BRUG 
FOR FLERE 
HUMANISTER 
Humaniora oplever den laveste 
søgning i 10 år, og det har fået 
DI til at udtrykke bekymring i 
den offentlige debat. Hyklerisk, 
for DI har været med til at tale 
humaniora ned, lyder kritikken. 
Er DI hyklerisk, når det gælder 
udviklingen på humaniora? Det 
svarer uddannelseschef i DI Mette 
Fjord Sørensen på. 

Optaget på de humanistiske 
uddannelser er faldet 
med 30 procent de sidste 
ti år. men optaget skal 
ikke stige igen, mener 
uddannelseschef i DI, 
Mette Fjord Sørensen. 
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David Budtz Pedersen opfatter  jeres 
udmelding om at fremme humani-
ora som nye toner sagt “meget nød-
tvungent”, fordi det virker til at være 
fremsat i en erkendelse af, at der i 
Danmark over de seneste år er sket 
massive fejlvurderinger af den tekno-
logi, vi har indført med techgiganterne 
og de store Forbes 500-virksomheder 
som forbillede for innovations- og ud-
dannelsespolitikken i Danmark. Tek-
nologiudviklingen er gået meget stær-
kere, end mange forestillede sig. Der er 
brug for at sadle om og udvikle tekno-
logier drevet af en dybere menneske-
forståelse og samfundsansvar”, siger 
han. Har DI fejlvurderet udviklingen 
og talt humaniora for meget ned, så 
der nu mangler humanistiske kompe-
tencer i erhvervslivet? 

“Det er en forkert præmis. De 
290 mio. kr., vi mener, der er brug 
for i taxameterløft, har vi talt for i 
 flere år sammen med Akademikerne 
(AC). Det har intet at gøre med ud-
viklingen i techvirksomhederne, og 
at DI repræsenterer flere af dem. Vi 
mener, at de humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige uddannelser 
selvfølgelig skal have et taxameter, 
der giver mening, så de kan levere 
kvalitetsuddannelser. Jeg kan sim-
pelthen ikke genkende, at techvirk-
somheder efterspørger humanistiske 
kompetencer, som de ikke kan få i 
dag på grund af en mangel på huma-
nister”. 

Så hvilken rolle mener du, at huma-
niora reelt bør spille for den  danske 
privatsektor fremadrettet? Skal 
huma niorafagene genrejses på univer-
siteterne?

“Det er vigtigt at permanent-
gøre taxameteret, og det har vi talt 
for i flere år, så der er mulighed for 
at  levere kvalitetsuddannelser. Men 
jeg mener ikke, at vi skal øge opta-
get på de humanistiske uddannelser 
gene relt set. Vi skal øge optaget på 
de sproglige uddannelser, men jeg 
 mener ikke, at vi har behov for flere 
humanister”. ■

Læs det fulde interview på  
magisterbladet.dk 

Forlaget Gyldendal fyrer en direktør og op 
mod 30 ansatte som led i en fusion med 
datterselskabet Rosinante. Rosi nante og 
Co, som blev stiftet i 1982, består af fem 
forlag, Rosinante, Høst & Søn,  Cicero, 
Pretty ink og Flamingo, men de føres nu 
alle videre og flytter ind hos Gyldendal, 
dog med nedskæring i staben af ansatte. 
Samtidig fratræder Jakob Malling Lambert 
sin stilling som adm. direktør i Rosinante. 
Det sker med hensigt på  spare på husleje 
og administration for at give råd til forfat-
terne og litteraturen, fastslår adm. direk-
tør i Gyldendal Morten Hesseldahl.  

Forfatteren Christina Hesselholdt kal-
der over for Information beslutningen om 
at lukke Rosinante & Co for “fuldstæn-
dig uforståelig”. For Rosinante holdt bare 
ugen inden nyheden om lukningen efter-
årsreception, hvor meldingen fra direktør 
Jakob Malling Lambert var, at der var styr 
på økonomien og udsigt til et godt resul-
tat for 2019.

“Jeg er simpelthen så rystet og ked af 
det. Jeg har mistet min fantastiske redak-
tør, som jeg har dannet makkerpar med i 
15 år. Og jeg har mistet mit forlag gennem 
30 år”, siger forfatteren og fastslår: 

“Jeg har aldrig ønsket at være en del af 
den store maskine, som Gyldendal er. Jeg 
har netop set en fordel i at udkomme på 
et mindre forlag med en selvstændig pro-
fil. I første omgang flytter jeg med, men 
det betragter jeg som en slags nødfor-
anstaltning. Hvad der skal ske på længe-
re sigt, bliver jeg nødt til at tænke over”, 
 siger Christina Hesselholdt til Informa-
tion.

Forfatteren Carsten Jensen er heller 
ikke begejstret for nyheden. Han har tid-
ligere udgivet en række bøger på Rosi-
nante, før han skiftede til Gyldendal, hvor 
han var, indtil han i 2018 forlod forlaget 
i protest mod Gyldendals adm. direktør, 
Morten Hesseldahl, som han bl.a. kaldte 
“kronisk inkompetent”.

“Man meddelte, at man ville videre-
føre forlagets udgivelsespolitik, men et 
forlags udgivelsespolitik står og falder jo 
også med redaktørerne og deres evner 
og interesser, og der er ingen tegn på, at 
Gyldendal har videreført Tiderne Skif-
ters udgivelsespolitik. Der er pludselig et 
 gabende hul. Det samme er jeg sikker på 
vil ske med Rosinante”, siger Carsten Jen-
sen til Berlingske. ■

Efter over 12 års nedskæringer, hvor 
Arbejds tilsynet har mistet over 180 milli-
oner kroner i bevillinger og mistet mere 
end 300 tilsynsførende, ser udviklingen 
ud til at vende for det tilsyn, der skal sik-
re, at de danske arbejdspladser ikke gør 
de ansatte syge. Arbejdstilsynet står nem-
lig foran at skulle ansætte omkring 80 
nye medarbejdere. Det fortæller direk-
tør i Arbejdstilsynet Søren Kryhlmand i et 

interview med A4 Arbejdsmiljø i starten 
af september måned. Oprustningen med 
nye ansatte sker som led i, at Arbejdstil-
synet står foran en stor opgave med at 
implementere den nye arbejdsmiljø aftale. 
Som led i den aftale tilføres Arbejdstil-
synet 460 mio. kr. frem mod 2022, og det 
beløb bliver altså bl.a. brugt til at ansætte 
nye medarbejdere. ■

GYLDENDAL FYRER DIREKTØR  
OG OP TIL 30 ANSATTE

Arbejdstilsynet opruster tilsyn:  
Ansætter 80 nye medarbejdere



Som 18-årig var jeg med i en spillefilm. Det var 
spændende at arbejde som skuespiller, men jeg 
valgte at læse film- og medievidenskab, fordi jeg 
tænkte, at livet som skuespiller ville være for 
usikkert. Altid være afhængig af andres projek-
ter; selv ud at søge midler; gøre sig til i et snæ-
vert felt af andre dygtige folk. Nej tak, tænk-
te jeg, jeg skal have noget mere sikkert! Ironien 
ramte mig, da jeg for fire år siden blev færdig 
med min kandidat i kønsstudier og gjorde mig 
mange tanker om, hvilke job jeg ville have. Jeg 
opdagede hurtigt, at de job ikke findes – eller at 
der er 200 ansøgere til dem. Det er faktisk mere 
sandsynligt at komme ind på skuespillerskolen 
end at lande et akademikerjob. 

Om en måned løber jeg tør for dagpenge og 
er i fuld gang med at strikke en indkomst sam-
men. I ét af mine freelancejob får jeg en løn på 
ca. 200 kr. i timen, hvilket ikke ville være så 
dårligt, hvis der var pension, løn under sygdom, 
feriepenge og ikke mindst jobsikkerhed. Men 
der er ingen af delene. Min arbejdsgiver kan af-
lyse de kurser, jeg skal undervise på, med tre 
ugers varsel. På et nyt job, jeg netop har  været 
til samtale om, er varslen én uge. Jeg ved alt-
så ikke, hvor ofte jeg kan forvente at arbejde, og 
når jeg så sætter datoerne i kalenderen, kan de 
blive aflyst med ganske kort varsel. Og så får jeg 
ingen løn. Når vilkårene er sådan, er en timeløn 
på 200 kr. lige pludselig ikke så fed. Jeg elsker at 
undervise, især i komplekse emner med politisk 
kant – og det kan jeg i de freelancejob, jeg har. 
Men lønnen er lav, og usikkerheden høj. Forud 
for jobsamtalen om det nye freelancejob ringe-
de jeg ind til DM for at spørge ind til, hvor lavt 
et honorar jeg skulle acceptere for freelancear-

bejde. Det korte svar var: Der er ingen  nedre 
 grænse ud over den, du selv sætter. For der står 
 altid en anden klar i kulissen til at tage jobbet på 
de vilkår, som organisationen tilbyder, uanset 
hvor dårlige de er. Det syntes jeg var et  ærligt, 
men også enormt nedslående råd fra min fagfor-
ening. Realiteten er simpelthen sådan, at vi pre-
kære, freelancere og mere eller mindre frivilligt 
selvstændige i sidste ende må lade vores vær-
dighed afgøre, hvornår vi takker ja eller nej til 
åbenlyst ringe vilkår. 

Det kræver is i maven og en masse selvtilllid 
a la “Jeg er god nok; det kan dårlige vilkår ikke 
ændre på”. Problemet er altså strukturelt. Som 
Ronja Rose Ravnskov udtaler i dette nummer, så 
prissætter mange nyuddannede sig selv meget 
lavt. Kombineret med de generelt lave lønninger 
i brancher med mange humanister ser det sort 
ud – også flere år efter at man er færdiguddan-
net. I sidste ende er det rigtig hårdt at stå tilbage 
med følelsen af, at man er den eneste, der har 
sin egen ryg. Jeg er rigtig glad for de fællesska-
ber, jeg har, hvor jeg får følelsen af ikke at være 
alene – i mit kontorfællesskab og som  aktiv i 
DM. Især i DM får jeg følelsen af, at jeg kan gøre 
en forskel – at jeg ikke behøver at være alene om 
at ville gøre op med usikre ansættelser, ringe 
vilkår og den dér gnavende følelse i  maven af, 
at jeg betaler en alt for høj pris for at sælge min 
arbejdskraft for billigt. Vi skal sammen  kæmpe 
for, at de af os, der arbejder på usikre vilkår, får 
mere ro og mindre is i maven. At det er  lysten 
og tilliden til arbejdsmarkedet, der driver vær-
ket, når vi vælger uddannelse – uanset om man 
satser på naturvidenskab, humaniora, sam-
fundsvidenskab eller går kunstnervejen.

Mere ro og mindre is 
i maven, tak

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

ANSVARS- 
HAVENDE  
REDAKTØR: 
Eva Trein Nielsen

REDAKTIONEN: 
Ronja Mannov 
Olesen,  
Julia Hunt og  
Eva Trein Nielsen

REDAKTIONS-
SEKRETÆR: 
Martin Ejlertsen

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

FORSIDEFOTO:
Christian Lindgren,  
Ritzau Scanpix

NÆSTE NUMMER:
Udkommer den  
6. december 2019

12  Magisterbladet 9 · 2019 · dm privat og selvstændige 3

LEDER  Af Ronja Mannov Olesen, bestyrelsesmedlem DM Privat

KOLOFON
DM Privat og 
selvstændige 


