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24 procent af de højtuddannede lønmodtagere 
i den private sektor har et psykisk dårligt 
arbejdsmiljø, viser ny undersøgelse. Cand.
mag. i historie Thomas Olsen Rehling blev 
langtids sygemeldt på grund af psykisk dårligt 
arbejdsmiljø på et lille museum. Nu overvejer 
han at tage en ny uddannelse og skifte spor. 

HVER FJERDE 
PRIVATANSATTE 
AKADEMIKER 
HAR DÅRLIGT 
ARBEJDSMILJØ

Løngab i privatsektoren:
Højtuddannede mænd 

tjener 105.204 kr. 
mere end kvinder
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D årlig balance mellem 
 arbejde og privatliv. En 
ledelse, man ikke kan 
stole på. Stress og mang
lende anerkendelse for 
et godt stykke arbejde. 

Det er bare nogle af grundene 
til, at der stadig er et psykisk dår
ligt arbejds miljø på mange  danske 
arbejds pladser. Det viser en ny 
under søgelse fra Dansk Magisterfor
ening om det psykiske arbejdsmiljø 
blandt 1.477 akademikere, som arbej
der i den private sektor. 

Her fremgår det, at 24 procent 
– eller knap hver fjerde lønmodta
ger – har et psykisk dårligt arbejds
miljø. 39 procent angiver, at de 
inden for den seneste måned har op
levet stresssymptomer, og hver tred
je  mener, at deres arbejdsplads er 
præget af stress. 36 procent har haft 
syge dage eller været sygemeldt med 
stress. 

Den 47årige cand.mag. i histo
rie Thomas Olsen Rehling er en af 
de medvirkende i undersøgelsen, 
som fortæller om et dysfunktionelt 
arbejds miljø og et meget anstrengt 
forhold til ledelsen på sin nu tidli
gere arbejdsplads, Marstal Søfarts
museum på Ærø, hvor han var ansat 
som museums inspektør.   

I august blev både han og en 
inspektør tkollega fyret, efter at de 
begge havde været langtidssyge
meldt på grund af psykisk dårligt 
arbejds miljø.

“Jeg sygemeldte mig, fordi 
arbejds miljøet var modbydeligt og 
blev værre med tiden, og det var 
lede rens skyld. Han udsatte os for en 
ekstrem social kontrol. Blandt  andet 
på et internt møde spidsede det så 
voldsomt til, at han råber mig ind i 
hovedet og kaster papirer ud over 
det hele”, siger Thomas Olsen Reh
ling.

Som akademiker var Thomas 
Olsen Rehling og hans inspektør
kollega begge ansat til at bedrive 
forskning og arrangere særudstillin
ger om skibsfart. Men i stedet blev 
de sat til udelukkende at regi strere 
gen stande, og deres forslag om nye 
tiltag som fx formidling til børn og 
handicappede blev skudt ned af 
ledel sen. 

Det faglige niveau på museet er 
ifølge Thomas Olsen Rehling i så 
dårlig forfatning, at det burde true 
 museets status som statsanerkendt 
museum.

“Vi fik fx ofte at vide, at vi be
stemt ikke skulle kloge os med 
teo rier, når vi kom med forslag 
til forandringer. Vi blev til og 
med vinket frem og udskammet 
foran resten af personalet. Alle 
på stedet blev udsat for en eks
trem social kontrol, og alle duk
kede nakken”.

Museumsleder på Marstal 
Søfartsmuseum Erik Kromann 
skriver i et skriftligt svar, at 
museet ikke kan udtale sig om 

personalesager, men kan alene til
kendegive, at man ikke kan genken
de Thomas Olsen Rehlings beskrivel
ser af arbejdsmiljøet. 

“Vi er et statsanerkendt museum 
med seks ansatte og 32 frivillige til
knyttet, der alle er fornøjede med 
at være her, ellers skiftede de jo nok 
ankerplads, og vi har ikke tidligere 
haft tilsvarende oplevelser med an
satte eller frivillige, og der har ikke 
tidligere været klager over det psy
kiske arbejdsmiljø. Tværtimod for
søger vi som et mindre museum at 

rumme alle medarbejdere 
og frivillige – fra akade

miske medarbejdere 

“Arbejdsmiljøet var 
modbydeligt og blev 
værre med tiden”.
Thomas Olsen Rehling, cand.mag. i historie og  
tidligere museumsinspektør
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Den 47- årige 
cand.mag. 
i histo rie 
 Thomas  Olsen 
Rehling blev 
langtids-
sygemeldt på 
grund af et 
dysfunktionelt 
arbejds miljø 
på sin nu tidli-
gere arbejds-
plads.  



til pensionerede søfolk og alt ind
imellem”, skriver Erik Kromann.

Mål om forbedringer af psykisk 
arbejdsmiljø blev droppet
I den seneste arbejdsmiljø aftale 
fra 2015 var det målet at reduce
re an delen af beskæftigede, der bli
ver psykisk overbelastet af  deres 
 arbejde, med 20 procent i nden 
2020. Det mål måtte den forrige 
rege ring i 2018 dog droppe, da det 
psykiske arbejds miljø på danske 
arbejds pladser de seneste år tvært
imod er forværret. 

Ifølge Det Nationale Forsknings
center for Arbejdsmiljøs (NFA) 
målin ger, som er baseret på svar fra 
35.000 beskæftigede, skete der mel
lem 2012 og 2016 en stigning på 17 
procent i andelen af beskæftigede, 
der er psykisk overbelastede. I NFA’s 
seneste opgørelse havde over 15 pro
cent af de danske lønmodtagere i 
2018 et psykisk belastende arbejds
miljø.

I april måned 2019 indgik den da
værende Vregering en ny aftale om 
at styrke arbejdsmiljøindsatsen med 
Socialdemokratiet, Dansk Folke
parti, Alternativet, Radikale  Venstre 
og Socia listisk Folkeparti. Aftalen til
fører bl.a. Arbejdstilsynet 460 mil
lioner kroner frem mod 2022 for 
at løfte tilsynsindsatsen på danske 

arbejds pladser. Men siden somme
rens folketingsvalg og regeringsskifte 
er der ikke sat nye initiativer i værk 
på det psykiske arbejdsmiljøområde. 

En ny bekendtgørelse om psy
kisk arbejdsmiljø skal være færdig 
i 2020. Den skal gøre det tydelige
re for arbejds giverne, at de har an
svaret for at sikre sunde og sikre 
arbejds pladser, som arbejdsmiljø
loven foreskriver.

Psykisk dårligt arbejdsmiljø 
går ud over arbejdet
Det er meget vigtigt at få arbejdet 
med psykisk arbejdsmiljø forankret 
i hele organisationen. Det forklarer 
Tanja Kirkegaard, som er psykolog 
og stressforsker fra Psykologisk Insti
tut på Aarhus Universitet. 

“Man skal løbende følge op på, 
hvordan det går med det psykiske 
arbejdsmiljø, og have fokus på de 
problemer, der opstår, og hvordan 
man løser dem. Beslutninger om til
tag skal føres videre til de ledelses
lag, der har beslutningskompetencen 
og kan handle, så den enkelte leder 
ikke står alene med ansvaret”, siger 
Tanja Kirkegaard og understreger: 

“Det skal ikke bare være den en
kelte medarbejder eller leder, som 
står alene med dette arbejde. Der 
skal arbejdes med det systematisk på 
hele arbejdspladsen for at få resulta

ter. Det kræver tid og penge at sætte 
disse ting i gang, men det er dyrere 
på sigt ikke at gøre noget”. 

Det belastende arbejdsmiljø kan 
ofte skyldes dårlige forhold mellem 
ansatte og ledelse. I Dansk Magister
forenings undersøgelse angiver såle
des hver femte, at de ikke kan  stole 
på udmeldinger fra ledelsen. 25 pro
cent angiver, at chefen ikke giver 
konstruktiv feedback, og 40 procent 
udtaler, at de ansatte ikke inddra
ges i beslutninger om forandringer 
på arbejdspladsen. Halvdelen angi
ver, at de ikke anerkendes for et godt 
stykke arbejde. 

Thomas Olsen Rehling ønsker 
 aldrig at arbejde på et museum igen 
efter sine oplevelser. Han er sammen 
med sin kone og deres søn efter et år 
på Ærø flyttet tilbage til Sorø, hvor 
de kommer fra. 

“Det eventyr har kostet os dyrt. 
Vi solgte vores hus i Sorø for at  flytte 
til Ærø, hvor vi også måtte sælge 
 huset. Og så har det kostet os meget 
menneskeligt. Min kone har måttet 
skifte arbejde, og jeg er nu arbejds
løs. Det har været en barsk omgang 
at blive fyret og samtidig skulle  flytte 
flere gange på bare et år. Nu over
vejer jeg at tage en anden uddannel
se og starte på en frisk”. ■

PSYKISK ARBEJDSMILJØ BLANDT PRIVATANSATTE MAGISTRE
 

Kilde: Dansk Magisterforening, Psykisk Arbejdsmiljø 2019, stikprøve blandt 1.477 privatansatte
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De ansatte involveres ikke i beslutninger om forandringer

Man bliver ikke anerkendt for et godt stykke arbejde

Man kan ikke tale åbent om problemer med psykisk arbejdsmiljø

Min chef giver ikke konstruktiv feedback

Man kan ikke stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen

Jeg har ikke tid nok til mine opgaver

Jeg har inden for den seneste måned oplevet stresssymptomer

Jeg vil beskrive min arbejdsplads som præget af stress

Der gøres ikke nok for at forebygge stress på min arbejdsplads

Sygemeldinger på grund af stress

Sygedage på grund af stress

40 %
50 %

21 %
25 %

20 %
33 %

39 %
33 %

42 %
23 %

13 %



procent af de privat
ansatte magistre angi
ver i en ny undersøgel
se fra DM om psykisk 

arbejds miljø, at de har et psykisk dår
ligt arbejdsmiljø. Hvilke konsekvenser 
kan det have, når man har et psykisk 
dårligt arbejdsmiljø?

“Det kan i værste fald betyde, at 
folk bliver stressede. Det er forskel
ligt, hvad der stresser mennesker. 
Stress opstår typisk som et miks af 
dårlige relationer og tidspres, og 
især når det gælder vidensarbejdere, 
fordi man udfordres på sin identitet, 
når man kommer i tvivl om, hvor
vidt man er stærk og robust nok til 
at bestride sit arbejde. Det giver alt
så en identitetstvivl, som forplanter 
sig og kan give et indre pres, og det 
giver dårlige relationer, som kan ud
vikle sig til et dårligt arbejdsmiljø. 
Arbejdsmiljøet bor i relationerne, og 
når de er dårlige, og man forhindres 
i at tale sammen, så går det ud over 
arbejdet og det, man skal produce
re. Så dårligt arbejdsmiljø giver om
kostninger både personligt for den 
enkelte og økonomisk for virksomhe
den. Når der er dårligt arbejds miljø, 
så begynder ansatte også typisk at 
overveje at søge andre steder hen. 
Og det koster tab af viden og  mange 
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“VI SKAL STRÆBE EFTER ET 
NIRVANA FOR GODT SAMARBEJDE, 
SELVOM VI ALDRIG FINDER DET”
Knap hver fjerde magister har et dårligt arbejdsmiljø, og hver femte har 
været syge meldt med stress inden for det seneste år. Ifølge arbejds miljø
konsulent i Dansk Magister forening Søren Bjerregaard Kjær kommer 
man aldrig i mål med at skabe et psykisk godt arbejds miljø. Men derfor 
skal alle engagere sig for at komme så tæt på som muligt.



penge, fordi virksomheden der efter 
skal ud at skaffe nye ansatte, som 
først skal oplæres og skaffe sig den 
samme viden og desuden alle relati
onerne”. 

39 procent angiver i undersøgelsen, at 
de har oplevet stresssymptomer inden 
for den seneste måned. Hvordan vil du 
betegne det?

“Det er et højt tal, men skal i sig 
selv tages med et forbehold. For sva
rer de i undersøgelsen på  reelle 
stresssymptomer, eller at de  føler 
sig lidt stressede, som man kan sige 
i hverdagen. Men ser man svaret på 
spørgsmålet i sammenhæng med 
andre svar i undersøgelsen, så teg
ner der sig dog et klart billede af, at 
mange arbejdspladser ikke gør nok 
for at forebygge stress og skabe et 
godt arbejds miljø. Fx siger 33 pro
cent, at deres arbejdsplads er præget 
af stress, og det synes jeg er  meget 
højt. Og 20 procent angiver, at de har 
 været syge meldt med stress. Det indi
kerer, at der virkelig er  noget galt. Så 
lægger man spørgsmålene i undersø
gelsen sammen, så er der tale om be
kymrende tilbagemeldinger”. 

Hvorfor opstår der typisk et psykisk 
dårligt arbejdsmiljø på en arbejds
plads?

“Det kan være rigtig mange ting 
hver for sig eller i kombination, der 
gør det. Men vi kan ret hurtigt kon
kludere, at hvor der er god ledelse, 
er der typisk også et godt arbejds
miljø. Dårligt samarbejde hænger 
ofte sammen med psykisk dårligt 
arbejds miljø, fordi det skaber uklar
hed i arbejdet og i relationerne. Når 
det er så svært at gøre noget ved 
 dette område, skyldes det komplek
siteten. Omstruktureringer,  ændrede 
vilkår, ændringer i økonomien og 
forandringer i organisationen gør 
alt i alt, at arbejdet med arbejds

miljø er en opgave, man  aldrig bli
ver færdig med. Vi finder ikke et 
Nirvana for samarbejde. Vi må er
kende, at der er nogle rammevil
kår, som skal fikses. Der kan derfor 
være  mange veje til, hvad der ska
ber et dårligt arbejdsmiljø, og hvad 
der skal til for at løse det og få folk til 
at spille bedre sammen. Det er ikke 
let, men jeg ved, at der er rigtig man
ge tillids og arbejdsmiljørepræsen
tanter derude, der fx kan bidrage til 
forbedring af samarbejdet. Det kan 
de, fordi de kan være øjne og ører i 
medarbejdernes hverdag og omsæt
te det til bidrag, når der skal ske til
tag, der forebygger og håndterer dår
ligt arbejdsmiljø. På den måde er de 
med til at sikre, at dårligt arbejds
miljø ikke bliver den enkeltes pro
blem, men organisationens. Et stort 
problem er dog, at arbejdsmiljøre
præsentanter på private arbejds
pladser endnu ikke nyder den sam
me beskyttelse som på offentlige, og 
en del af løsningen på det er derfor 
også, at Akademikerne arbejder på 
at  sikre arbejdsmiljørepræsentanter 
en  bedre beskyttelse i ansættelsen, 
end de har i dag”. ■
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Vi kan ret hurtigt konkludere, at hvor der 
er god ledelse, er der typisk også et godt 
arbejdsmiljø, fortæller Søren Bjerre gaard 
Kjær, som er arbejdsmiljøkonsulent i DM.

“ Dårligt samarbejde hænger ofte 
sammen med psykisk dårligt arbejds 

miljø, fordi det skaber uklarhed i 
arbejdet og i relationerne”.

Søren Bjerregaard Kjær, arbejds miljø konsulent

 Illustration: Llustra
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S iden 1985 har privatan
satte og selvstændige 
medlemmer af Dansk 
Magisterforening kunnet 
læse nyheder og tenden
ser om arbejdsliv og kar

riere i et sektorblad stilet til medlem
mer af Dansk Magisterforening, som 
arbejder i den private sektor. Men nu 
er det slut. 

Dansk Magisterforenings hoved
bestyrelse har besluttet at nedlægge 
en række af fagforeningens sektor
blade – heriblandt DM Privat og selv
stændige, som derfor slutter med at 
udkomme med udgangen af 2019. Ud 
over privatsektorens medlemsblad 
nedlægges også de to i dag elektro
niske sektorblade DMO, som er sek
torbladet til offentligt ansatte med
lemmer, og DM Natur & Kultur, som 
udgives af DM’s landsklub for magi
stre, der arbejder med forskning, ud
redning, rådgivning og formidling.

“Sektorbladene har for lave læser
tal, og når det gælder privatsekto
ren også en for bred målgruppe til, 
at sektorbladet opleves som relevant 

nok til, at det kan fortsætte, viser 
 vores analyser”, fortæller formand 
for Dansk Magisterforening  Camilla 
Gregersen om beslutningen om at 
nedlægge sektorbladene. 

Hun understreger, at sektorerne 
ikke nedlægges. Ej heller er det hen
sigten, at der fjernes ressourcer fra 
privatområdet og de andre sektorer 
med nedlæggelsen af sektorbladene. 
Derimod skal nedlæggelsen af sek
torbladene ses i lyset af beslutningen 
om, at DM’s kommunikation til med
lemmerne ændres, så den fremover 
i stedet kommer endnu tættere på 
den enkeltes arbejdsliv og desuden 
bliver langt mere segmenteret.  

“DM skal i sin kommunikation til 
medlemmerne tage udgangspunkt i 
det sted, det enkelte medlem arbej
der. Derfor skal DM udgive relevan
te nyheder og historier, som retter 
sig mod medlemmernes arbejdsplad
ser, jobfunktioner og brancher. Det 
er for privatsektorens medlemmer fx 
kulturbranchen, NGO’er, oplevelses
industrien, medicobranchen, store 
og små medievirksomheder samt it

FARVEL OG TAK! 
SEKTORBLADET NEDLÆGGES
Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse har besluttet at nedlægge en række af 
fagforeningens sektorblade fra årsskiftet – heriblandt DM Privat og selvstændiges 
sektorblad. Du sidder derfor med det sidste sektorblad for privatansatte og 
selvstændige, som er blevet udgivet i forskellig form siden 1985. 

“De sektorbestemte historier i 
sektorbladene rammer for bredt”.
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening

branchen”, siger Camilla Gregersen, 
som selv har været formand for DM 
Privat og selvstændige, inden hun i 
2015 blev formand for Dansk Magi
sterforening.

Relevante nyheder for 
det enkelte medlem
Med nedlæggelsen af sektor bladene 
kommer der ifølge Camilla Greger
sen fremover bedre økonomi til at 
sikre, at nyheder og historier fra 
Magister bladet og hjemmesiden 
samt DM’s nyhedsbreve og forenin
gens  sociale medier via segmente
ring skal blive langt mere relevant 
og nær værende for det enkelte med
lem. Men det skal ikke kun ske ved, 
at nyheder og kommunikation i 
 højere grad tager sit udgangspunkt 
der, hvor medlemmerne arbejder, og 
afspejler de daglige problemstillin
ger og tendenser, som medlemmer
ne oplever. DM skal også blive bed
re til at ramme det enkelte medlems 
øvrige interesser, som fx kunne være 
ligestilling, miljøpolitik og arbejds
miljø. 

“De sektorbestemte historier i 
sektorbladene rammer for bredt, 
og derfor opleves de ikke som rele
vante nok. Det er grunden til, at for 
mange medlemmer fravælger sektor
bladene”, siger formanden og pointe
rer, at nedlæggelsen af sektorblade
ne ikke er en nedprioritering. 



“Det handler om, at DM kan give 
medlemmerne en anden og  bedre 
værdi ved at bruger ressourcerne på 
de sektorblade anderledes. Det sker 
også i en erkendelse af, at  mange 
unge i stigende grad læser artikler 
og nyheder på nettet og i højere grad 
bruger sociale medier, end de læser 
et skriftligt blad”, siger Camilla Gre
gersen.

Mediemarkedet har presset 
sektorbladene
Nuværende formand for DM  Privat 
Julia Hunt har selv været med til at 
beslutte at nedlægge privatsekto
rens blad. Hun har ellers tidligere 
stemt imod den beslutning, da den 
blev diskuteret for nogle år siden, 
fordi hun godt kan lide journalistik 

på  papir, og at sektorbladet sendes 
ud til medlemmerne, uden at de har 
skullet opsøge det. 

“Sektorbladet byder på drøn
gode artikler om relevante emner 
som lige stilling, digitalisering, pre
karisering og arbejdsmiljø. Men 
jeg må sande, at jeg hører til den 
 lille  gruppe, som rent faktisk læser 
og sætter pris på bladet, og det er 
ærger ligt, for bladet har haft en stor 
kvalitet”. 

Hun forklarer, at sektorbladet 
ikke længere passer til folk medie
vaner. Den store hastighed på medie
markedet i dag presser relevansen 
for et sektorblad, der udkommer 
fire gange om året om typisk store 
 emner, som også kan bringes i Magi
sterbladet. 
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“Vi stopper jo ikke med at have 
fingeren på pulsen i forhold til, hvad 
der rører sig. Men energien fra sek
torbladet skal vi bruge bedre frem
over ved eksempelvis at kvalificere 
og styrke segmenteringen og derved 
komme med mere relevante histori
er for den enkelte”, siger Julia Hunt. 

40 års fremgang med modgang 
i privatsektoren 
Privatsektoren i DM har eksisteret 
siden 1985, hvor den rundede 500 
medlemmer. I dag er sektoren Dansk 
Magisterforenings næststørste med 
over 10.300 medlemmer kun overgå
et i antal af sektoren DM Studerende. 

På trods af stor medlemsfrem
gang gennem årene har privatsekto
ren haft det svært, fortæller Frederik 
Dehlholm, som var formand for DM 
Privat fra 1995 til 2014 og dermed 
er den længst siddende formand for 
DM’s privatsektor. 

“Det har vist sig sværere for DM 
at afholde kurser og arrangemen
ter og lave kommunikation, som er 

“Det er ærgerligt, for bladet 
har haft en stor kvalitet”.
Julia Hunt, formand for DM Privat



MÆRKESAGER 
GENNEM ÅRENE

Ved et tilbageblik på sager be-
handlet i sektorbladet DM  Privat 
og PRIMA (det tidligere navn på 
privatsektorens blad) er det især 
disse emner, der går igen fra år 
til år:
• Udvikling i lønnen/lønstigninger
• Nyuddannedes vej ind på 

arbejds markedet
• Manglende ligeløn 
• Manglende ligestilling i ledelser
• Arbejdsmiljø
• Dagpengeregler
• Effektivitet og tidsspilde på 

arbejde.
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rele vant og interessant for alle med
lemmer i privatsektoren, da sekto
ren har så broget en medlems skare”, 
 siger Frederik Dehlholm, som i dag 
er gået på pension, men han arbej
der som selvstændig med sit eget 
vinimportfirma. Han er desuden 
stadig delegeret medlem på DM’s 
kongres.

Ifølge ham har privatsektoren 
gennem mange år stået over for den 
store udfordring, at det stadig er få 
privatansatte medlemmer, som har 
overenskomst eller klub på deres 
arbejds plads og derfor er organiseret 
af DM. Han mener, at mange med
lemmer i privatsektoren ikke har 
set sig selv repræsenteret godt nok 
i DM, fordi DM’s politiske fokus har 
været drejet mod den offentlige sek
tor, hvor der er langt flere overens
komster, og organiseringen derfor er 
langt større. 

“Det er meget nemmere at tage 
offentlige sager som undervisnings
midler, forskningssager og ansæt
telser ift. overenskomster op end at 
 løfte mangeartede problemer på det 
private område. Og når folk i privat
sektoren i nogle år måske ikke har 
brugt DM eller været i kontakt med 
fagforeningen, så er der desværre 
nogle, som har meldt sig ud”, siger 
Frederik Dehlholm.

Branche er mere relevant end sektor 
Camilla Gregersen erkender, at 
især det offentlige område har fyldt 
 meget i DM, ligesom det gør i andre 
fagforeninger. 

“Det er vigtigt, at DM er relevant 
for privatansatte medlemmer – også 
dem, der ikke er dækket af en over
enskomst. Langt den største del af 
de akademikere, som uddannes i 
dag, vil fremover finde beskæftigelse 
i den private sektor.  Så den private 
sektor får helt naturligt også en vok
sende betydning for DM, og derfor 
intensiverer vi i disse år kontakten 
til arbejdsgiverorganisationerne på 
privatområdet, så vi kan skabe gode 
rammer for de privatansatte”, siger 
DM’s formand. ■

PRIVATANSATTE Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk

Manglende ligeløn. In
gen overenskomster 
på arbejdspladsen. 
Dårligt arbejds miljø. 
Højere lønstignin
ger. Ret til sjette 

ferie uge. Øremærket barsel. Mere 
lige stilling. 

Disse emner er nogle af de mest 
centrale, som går igen, når man 
screener DM Privatsektorens blade 
igennem årene.

Emnerne afspejler, hvad politi
kerne i Dansk Magisterforening i nu 
mange år har kæmpet for at forsøge 
at sikre DM’s medlemmer, der er an
sat i privatsektoren. 

At de samme emner behandles 
igen og igen, afspejler, at DM ikke er 
nået i mål med de fleste af disse em
ner i privatsektoren, selvom der gen
nem årene er sket forbedringer. 

Sektorbladet har derfor i dette 
sidste nummer spurgt de seneste 25 
års formænd i privatsektoren om, 
hvad der var deres mærkesager som 
formand, hvor langt de synes, DM er 

DETTE ER 
MÆRKESAGERNE I 
PRIVATSEKTOREN

DM PRIVATS FORMÆND GENNEM 25 ÅR: 

Gennem de sidste 25 år har mærkesagerne 
for DM’s politikere i privatsektoren gået igen. 
Det viser en gennemgang af de mange års 
sektorblade, og tendensen bekræftes af en 
snak med DM Privats formænd og kvinder 
siden 1995. Men hvordan har DM’s privatsektor 
udviklet sig, og hvor er den på vej hen i dag?

kommet i arbejdet med disse mærke
sager, og hvilke udfordringer privat
sektoren står over for i dag, som har 
betydning for privatsektorens med
lemmer. ■



JULIA HUNT,  
FORMAND FOR DM PRIVAT 2017 TIL NU,  
CHEFKONSULENT I INGERFAIR 
Gennem årene virker det til at være mange af de samme politi
ske kernesager som fx ligestilling, manglende overenskomster 
og dårligt arbejdsmiljø, der gennemsyrer det politiske  arbejde 
i privatsektoren. Hvilke brændpunkter kæmper I politikere i 
sektoren med og for lige nu?

“En af de store dagsordener lige nu handler om at sikre, 
at omstillingen i den grønne dagsorden også baserer sig på 
huma nister og ikke kun tekniske løsninger. Det er den men
neskelige aspekt, der skal løse klimakrisen. Men der er sta
digvæk en retorisk arena, som i særlig grad taler humani
ster ned. Havde der nu siddet filosoffer og sociologer med 
omkring bordet, da de store softwarefirmaer som Facebook 
udarbejdede sine privatlivspolitikker, så havde vi nok ikke 
haft så store problemer med fx overvågning, som vi ople
ver i dag. Den humanistiske viden skal langt mere i spil, og 
på privatområdet skal DM være med til at kæmpe for at sik
re kvalitet i værdi og salgbarhed af humanistisk viden. For 
tiden er der også en konsulentbashing, som ikke er sær
lig sund. Jeg oplever primært, at konsulenter bidrager rig
tig konstruktivt med et andet blik på problemløsninger, 
men ofte bliver skudt i skoene, at de forhaler løsninger med 
varm luft og stilstand. Og så er det slående, at der over en 
bred kam stadig er et elendigt arbejdsmiljø på mange dan
ske arbejds pladser. Det handler om dårlig ledelse og ram
mevilkår, men også om at folk i stigende grad forholder sig 
meget kritisk til, hvorfor de skal stresse rundt for at tjene 
flere penge og forbruge mere, når de samtidig ser, hvordan 
overforbrug er en af hovedårsagerne til vores klimakrise. 
DM skal kæmpe for at indrette et arbejdsmarked, som ikke 
bare er én standard, men som også inkluderer løsninger for 
dem, som ønsker et arbejdsliv, der er mere i overensstem
melse med deres moralske kompas. Jeg kan godt forestille 
mig, at det er nogle af DM’s medlemmer, som bliver bølge
brydere på den udvikling, og det arbejde skal DM støtte op 
omkring”. ■ 

JENS GROTH ANDREASEN,  
FORMAND FOR DM PRIVAT 20162017,  
I DAG ANSAT SOM ITKONSULENT I 
KØBENHAVNS KOMMUNES KONCERN IT 
Hvilken udvikling og eventuel forandring mener du, at denne 
sektor har undergået siden din tid som DMPformand og frem 
til i dag?

“Udviklingen på arbejdsmarkedet er gået mod mere in
dividualisering, og på privatområdet er variationen i vilkår 
blevet endnu større. For DMP, som fra 2016 også omfatter 
selvstændige og freelancere, har det betydet, at vi i højere 
grad har set på udfordringerne for de medlemmer, som er 
uden fast ansættelse. En del af udfordringerne er også de 
samme velkendte fra privatområdet med manglende aftale
dækning og deraf følgende ringe minimumsvilkår. 

Hos de øvrige toneangivende akademikerorganisationer 
oplever vi en ringere interesse for overenskomster på pri
vatområdet. Så det er blevet mere naturligt for DMP at styr
ke relationerne til andre organisationer. For eksempel har 
DMP i samarbejde med HK Privat forsøgt at opnå aftale
dækning for freelancearbejde formidlet hos en platforms
virksomhed.

DMP har også fået mere internationalt udsyn. Sektorbe
styrelsens studietur til EU-Parlamentet og møder med an
dre fagforeninger gennem UNI Europa har givet inspiration 
til at forfølge andre veje og måder at få indflydelse på. I den 
sammenhæng er det også blevet aktuelt at relatere FN's ver
densmål til DMP's politiske arbejde”. ■

Foto: H
ans Søndergård

Foto: H
ans Søndergård
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FREDERIK DEHLHOLM,  
FORMAND FOR DM PRIVAT 19952014,  
PENSIONIST OG SELVSTÆNDIG  
MED VINFIRMA
Hvilke mærkesager havde du i særlig grad som tidligere DMP
formand, og hvad er status på disse sager i dag? 

“Arbejdet med at få flere overenskomster på private ar
bejdspladser var et af hovedområderne. Det er klart gået 
fremad, men det er stadig et mindretal af private arbejds
pladser, hvor der er overenskomst. Medlemmerne skal 
være motiverede, og det er en sej kamp at få ledelsen over
bevist om dette. Dette er stadig et meget vigtigt område. 
Derfor  mener, at jeg der fremover bør være et OKudvalg, 
der kigger særligt på de udfordringer, der er med at få fle
re overenskomster på det private område. Mange privatan
satte magistre var på arbejdspladser, hvor de var den ene
ste magis ter. Den problematik er der stadigvæk, og den 
medlemsgruppe skal DM blive endnu bedre til at fasthol
de og gøre noget for. Vi gennemførte store arbejdsmiljøun
dersøgelser, som en stor del af medlemmerne besvarede og 
var rigtig glade for. Det gav en selvrefleksion over den ar
bejdsplads, man er på, og hvad man skal gøre ved proble
merne, for at de bliver bedre. Og arbejdsmiljøet halter sta
dig mange steder, så der er stadig meget arbejde at gøre 
på det område. Vi havde meget fokus på at sikre ytringsfri
hed for privatansatte, som er underlagt anderledes lovgiv
ning end offentligt ansatte, og det lykkedes DM at få sat et 
stort landsdækkende mediefokus på sager omkring knæg
tet ytringsfrihed på flere arbejdspladser. 

Mange privatansatte havde problemer med ytringsfri
hed, selvom de havde kendskab til ulovligheder på deres 
arbejdsplads. Her burde DM have blandet sig meget mere, 
men valgte ikke at sige et ord. Det er jeg meget ærgerlig 
over. Der har sidenhen vist sig flere oplagte sager på det om
råde – fx hvidvaskningsskandalen i Danske Bank.  Sagen blev 
startet af en whistleblower, som siden fik mundkurv på”. ■

CAMILLA GREGERSEN,  
FORMAND FOR DM PRIVAT 20142015,  
FORMAND FOR DANSK 
MAGISTERFORENING 
Hvilke mærkesager havde du i særlig grad som tidligere DMP
formand, og hvad er status på disse sager i dag med DMfor
mandsbrillerne på?

“Mit vigtigste bidrag som DM Privats formand var nok 
at skifte fokus fra at kigge på privatområdet som et fælles
område til at fokusere på brancher. Det tror jeg er forløbe
ren til, at vi i DM’s hovedbestyrelse nu er blevet enige om, 
at DM i sin politik og kommunikation skal tættere på de for
skellige brancher og det enkelte medlem i den pågælden
de branche – fx i itbranchen, hvor jeg inden for det seneste 
år har haft mange snakke med både arbejdsgivere og med
lemmer.

DM Privat har desuden altid været præget af politike
re med en social indignation. Derfor har sektoren altid for
holdt sig til blandt andet ligestilling, dagpengeområdet og 
arbejdet for at sikre de atypiske ansatte bedre vilkår. På pri
vatområdet var vi under min formandstid også optaget af 
EUdirektiver, og hvordan man via EUlovgivning kan sikre 
lønmodtagerne bedre løn og arbejdsvilkår, fordi store dele 
af det akademiske område i den danske privatsektor ikke er 
dækket af overenskomster. Det leder mig til den tredje ting, 
nemlig hvordan vi kan sikre kollektive løsninger på arbejds
pladserne. Vi drøfter aktuelt med arbejdsgiverorganisatio
nerne, om vi kan komme til at implementere EUdirektiver 
gennem kollektive rammeaftaler på arbejdspladserne. I den 
diskussion oplever jeg en anelse tøbrud i en ellers bund
frossen sø, så der skal arbejdes en del mere, før vi kommer 
i land med flere kollektive aftaler på privatområdet”. ■

Foto: Jacob N
ielsen
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Der er stadig en stor løn
forskel mellem mænd og 
kvinder på det danske 
arbejdsmarked. Blandt 
højtuddannede mænd og 
kvinder, som er ansat i 

den private sektor, sniger løngabet sig 
i 2019 op på i gennemsnit 105.204 kr. 
i bruttoløn om året i mændenes favør. 

Det betyder, at privat ansatte 
mænd med en lang videregående ud
dannelse får 8.764 kr. mere i brutto
løn hver måned end kvinder med en 
lang videregående uddannelse. Det 
viser tal fra Dansk Magisterforenings 
lønstatistik for medlemmer ansat på 
det private arbejdsmarked. 

Korrigerer man tallene for time
tal, anciennitet, uddannelsens hoved
område, branche, og hvorvidt en per
son har en ph.d., så er der stadig en 
lønforskel på 4,1 procent, svarende til 
at højtuddannede mænd får 2.283 kr. 
mere om måneden end kvinder – en 
såkaldt uforklarlig lønforskel. 

“Det er desværre ikke noget nyt, 
selvom løngabet er lavere end ved 
sidste måling, hvor den uforklarlige 
lønforskel var 5,6 procent. Men uan
set faldet er det jo stadigvæk ikke i 
orden”, siger formand for DM’s sek
tor for privatansatte Julia Hunt. 

Hvorfor der er en uforklarlig løn
forskel, kender man ikke til i forsk
ningen, forklarer adjunkt og ekspert 
i arbejdsret på Copenhagen Business 
School (CBS) Nicole Christiansen.

“Men er løngabet korrigeret for 
samme type job og jobindhold, kan 
der være en række andre forhold, 
der spiller ind, og vi ved, at barsel er 
den største årsag til lønforskel mel
lem mænd og kvinder”, siger Nicole 
Christiansen. 

Hun forklarer, at særligt på det pri
vate arbejdsmarked, hvor ancienni
tetssystem er sjældnere, er udfordrin
gen med de nuværende barselsregler, 
at det er kvinden, der tager langt den 
største del af barslen på knap et år. 

“Derfor kan der gå op til et helt 
år, hvor kvinder ikke opbygger kva
lifikationer og kompetencer eller får 
mulig heden for at optjene bonus og 
tillæg, som arbejdsgiveren er i sin 
fulde ret til at kompensere negativt 
for i lønudviklingen, og det bliver i 
det samlede lønregnskab til mandens 
fordel”, siger Nicole Christiansen.

Kvinder burde have sidste 
arbejdsdag i midten af november
Ifølge seneste tal på området fra 
Danmarks Statistik var der i 2018 
et løngab mellem højtuddannede 
mænd og kvinder på 17,5 procent 
ud fra den standardberegnede time
fortjeneste, når det gælder arbejde, 
der forudsætter viden på højeste ni
veau for et pågældende område. 

Det gennemsnitlige løngab mel
lem alle mænd og kvinder på det 
danske arbejdsmarked lå i 2018 på 
12,8 procent. Det løngab betyder i 
praksis, at kvinderne i 2019 allerede 
den 13. november burde have ”sidste 
arbejdsdag”, hvis de i forhold til løn i 
praksis skal stilles lige med manden. 

Nicole Christiansen mener, at 
den nemmeste måde at udligne løn
gabet på er den øremærkede barsel 
til  fædre. Den er også på vej til Dan
mark, fordi et EUdirektiv foreskriver, 
at alle medlemslande senest i 2022 
skal indføre en individuel ret til fire 
måneders forældreorlov til hver for
ælder, hvoraf de to måneder ikke kan 
overdrages til den anden forælder.

“Skal den øremærkede barsel vir
ke i praksis, kræver det dog, at man
den så også tager den barsel, som 
er afsat til ham, for ellers flytter det 
ikke noget”. 

“Nogle forældrepar kan jo  vælge, 
at det er en for stor lønnedgang for 
den enkelte familie at sende far på 
barsel, og derfor fravælger man helt 
enkelt de uger, som er øremærket 
barsel, og det vil derfor ikke give 
kvinden mulighed for at indhente 
det tabte i forhold til manden”, siger 
Nicole Christiansen. 

Skal kvinder sikres den samme 
løn som mænd, skal man ifølge DM 
Privats formand nok starte med at 
definere, hvad samme type arbejde 
er, og have nogle målsætninger på 
området. 

“Vi kunne også arbejde for mere 
lønåbenhed, som vi ved er et godt 
redskab til lige løn. Og så tror jeg, 
at spørgsmålet om barsel er afgø
rende”. ■

LIGELØN Af Martin Ejlertsen · me@dm.dk

LØNGAB I PRIVATSEKTOREN: 

HØJTUDDANNEDE MÆND TJENER 
105.204 KR. MERE END KVINDER
Privatansatte mænd med en lang videregående uddannelse får 8.764 kr. mere 
i bruttoløn hver måned end privatansatte kvinder med en lang videregående 
uddannelse, viser ny lønstatistik. Barsel er stadig den største årsag til lønforskel 
mellem mænd og kvinder, påpeger ekspert. 

“Vi ved, at 
barsel er den 
største årsag 
til lønforskel 
mellem mænd 
og kvinder”.
Nicole Christiansen,  
ekspert i arbejdsret, CBS
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Hvor længe har du været redaktør 
af DM Privats sektorblad, og 
hvad er din tilknytning til DM’s 
privatsektor?

“Jeg blev i 2002 medlem af 
DM Privats bestyrelse. Min bag
grund er en klassisk uddannel
se fra KU med hovedfaget historie 
og bifaget fransk. Min drivkraft til 
at gå ind i DM’s politiske arbejde var, 
at jeg syntes, at DM i for høj grad ignorere
de det nye arbejdsmarked, der allerede dengang 
var ved at tage form. Da jeg i mange år havde ar
bejdet med pressearbejde for den institution, 
jeg var ansat i, var det naturligt for mig at gå ind 
i sektorens mediegruppe. Jeg blev redaktør for 
sektorbladet i 2008. Ligesom i dag var erhvervs
journalistik heller ikke dengang anset for  sexet 
stof. Privatområdet var dengang af DM som hel
hed anset for at være outsideren i foreningen. 
Mange kunne ikke forestille sig andre forhold 
end dem, der var gældende på det offentlige 
område. Nu er privatsektoren vokset sig stor og 
er er en fuldt integreret del af foreningen”.  
 
Som mangeårig redaktør af sektorbladet, hvor
dan mener du så, at sektorbladet har formået at 
indfange og beskrive tendenser og problemstillin
ger, som er relevante for DM’s medlemmer i privat
sektoren?

“Til dem, der mener, at en klassisk huma
nistisk uddannelse fra 70’erne er helt forældet 
og irrelevant, skal jeg hilse og sige, at jeg gen
nem hele mit arbejdsliv og til denne dag har fået 
brug for samtlige kvalifikationer og afledte kom
petencer. Som historiker er jeg meget bevidst 
om forandringer i tid og rum, og en medfødt 
nysgerrighed driver mig til at gøre omhyggeli
ge iagttagelser i min samtid. Jeg skylder Frank
rig stor tak for at udvikle min sans for hårfine 
definitioner og en udbredt allergi mod at blande 
pærer og æbler. 

Jeg har altid lagt mærke til trends, både dem, 
der er kortvarige, og dem, der løber som en 
under strøm for pludselig at komme op til over

fladen. Problemer, der fylder hele ny
hedsfladen, har tit været under

vejs i lang tid. Bag hver udgivelse 
af et sektorblad ligger der en ud
vælgelse blandt måske 10-12 bob
lere. For timingen skal også være 
i  orden. Ellers opfatter  publikum 

et tema som irrelevant. Men 
et irrele vant tema kan være høj

aktuelt få måneder senere. Jeg har be
stræbt mig på at bringe nye temaer og 

 emner til torvs i tæt samarbejde med sektoren”. 

DM’s medlemmer i privatsektoren er den meste 
brogede og sammensatte blandt alle DM’s sektorer. 
Hvilke udfordringer har du oplevet, det har givet 
som redaktør, når sektorbladet skulle udgives gen
nem årene?

“I modsætning til professionshøj skolerne 
og GL, hvor alle har de samme vilkår, kan man 
ikke forestille sig en mere sammensat skare. 
Et DMPmedlem, der arbejder for en NGO, har 
ikke  meget tilfælles med en ansat i en privat 
produktionsvirksomhed. At gøre ethvert num
mer rele vant for alle medlemmer af sektoren er 
ret umuligt, men jeg har bestræbt mig på, at de 
problematikker, jeg har rejst, var relevante for 
mere end de områder, som direkte var berørt 
eller nævnt. Men ikke alene sammensætningen 
af sektoren har været en udfordring. Den sta
dige udvikling af et nyt arbejdsmarked har også 
krævet omhu”.

Nu nedlægges sektorbladet. Hvad skal du lave nu?
“Den nye struktur i DM gør det heldigvis 

 muligt stadigvæk at være aktivist. Jo flere der 
deltager, desto bedre. Ligestillingsspørgsmålet 
har ligget mig på sinde, siden jeg var ung. Der 
er jo desværre et hængeparti i Danmark. Jeg er 
langtfra færdig med arbejdsmarkedet, hvor jeg i 
de senere år har arbejdet med markedsføring af 
især bæredygtige produkter. Endelig er jeg aktiv 
middelalderhistoriker, en uddannelse, som jeg 
trods utallige opfordringer ikke kan finde ud af 
at skamme mig over”. ■ 
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 “JEG ER LANGTFRA FÆRDIG 
MED ARBEJDSMARKEDET”
Med nedlæggelsen af DM Privats sektorblad takker tidligere 
bestyrelsesmedlem i DM Privat og redaktør af bladet gennem 
10 år, Eva Trein Nielsen, også af. Men den historieuddannede 
akademiker er langtfra færdig med arbejdsmarkedet. 
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