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Danske virksomheder gør for lidt for at  
besætte de øverste poster med kvinder,  
mens virksomhederne savner inte- 
resse fra kvinderne i at blive ledere.  
Disse paradoksale resultater i en  
ny rapport hælder ny benzin på  
bålet i kampen om at få flere  
kvinder på ledelsesposter. 

Mangel på  
kvindelige ledere 

“Når jeg vælger en mor til fire børn i mit lederteam, 

så træffer jeg som leder også aktivt et valg om, at jeg 

er nødt til at arbejde med praktikken, for ellers får 

jeg ikke den person med. Hun er klar på at ville begge 

dele, og så skal vi som virksomhed støtte op om det. 

Det tror jeg flere og flere forstår”.

Hanne Søndergaard er ny koncerndirektør i 

Arla og indtræder dermed i mejerivirksomhe-

dens øverste ledelse. Som nyuddannet cand.

merc. fra Aarhus Universitet startede hun til-

bage i 1989 sin karriere i daværende MD Foods 

som produktmanager for smør og mælkeprotein. Artiklen fortsætter på side 2  



I 1994 sendte Arla hende til England for at 

udvikle virksomhedens brand og marked. 

Det gik så godt, at hun blev hevet tilbage 

til hovedsædet i Aarhus i 2010 som global 

ansvarlig for smør og blandingsprodukter. 

Som nyudnævnt koncerndirektør får hun 

nu globalt ansvar for virksomhedens mar-

keting og innovation.

“Nu tager Arla marketing og innovation 

helt ind i koncernledelsen, og derfor rykker 

jeg med. Strategien frem mod 2020 er at 

sætte endnu mere fokus på brand og inno-

vation, og det er bevæggrunden for at løfte 

det og mig ind i måden at lede virksomhe-

den på”, siger Hanne Søndergaard.

Hanne Søndergaard udskiller sig fra 

mængden. Danmark halter nemlig stadig 

bag efter andre nordiske lande, når det 

gælder kvindelige ledere på de øverste 

poster. Mens svenske og norske kvinder 

indtager henholdsvis 35 procent og 33 

procent af ledelsesposterne i virksomhe-

der i deres hjemlande, indtages kun 27 

procent af ledelsesposterne i Danmark  

af kvinder. 

 

Ikke enige

Kvinderne og virksomhederne er tydelig-

vis ikke helt enige om tingenes tilstand. 

Det viser en ny rapport, “Creating Value 

with Gender Diversity in Danish Compa-

nies”, fra Boston Consulting Group (BCG). 

Her er 30 human resource-direktører i Dan-

marks største virksomheder og 500 kvin-

der på mellemleder- og direktionsniveau 

blevet spurgt om kønsdiversitet, og hvilke 

barrierer de oplever i deres virksomhed. 

57 procent af de kvindelige ledere er 

interesserede i at avancere, mens knap 

halvdelen mener, at virksomhederne ikke 

ønsker flere kvinder i ledelsen. 94 procent 

af de kvindelige ledere mener ligeledes 

ikke, at deres virksomheds diversitetspro-

gram får flere kvinder i ledelsen. 

På den anden side angiver 60 procent af 

virksomhedernes human resource-direk-

tører, at de kvindelige ansatte ikke er inte-

resserede i at blive forfremmet enten på 

grund af manglende motivation eller på 

grund af familieforpligtelser. 

“Den gode nyhed her er, at kvinderne 

virkelig gerne vil ledelse, men begge si-

der oplever altså, at der er misopfattelser 

af, hvordan mulighederne for yderligere 

avancement i virksomhederne er. Det vig-

tigste skridt til at skabe forandringer er 

derfor, at den øverste direktør signale-

rer, at det er vigtigt for ham eller hende 

at øge andelen af kvindelige ledere i virk-

somheden”, siger Thorsten Brackert, som 

er partner på BCG’s danske kontor og 

medforfatter til rapporten. 

Blandt de kvindelige ledere er der tilsy-

neladende en ganske udbredt opfattelse af, 

at der er manglende vilje til at arbejde for 

ligestilling. 29 procent af de kvindelige lede-

re siger, at deres virksomhed ikke har viljen 

til at arbejde med kønsdiversitet i ledelsen. 

To ud af fem kvindelige ledere i undersøgel-

sen siger derudover, at de ikke kan se det 

næste skridt på karrierestigen, og det er et 

stort problem for virksomhederne.

“Det er utroligt vigtigt for den fremti-

dige konkurrenceevne, at virksomhederne 

formår at frigøre potentialet hos kvinder-

ne. Hvis en af barriererne er manglende 

udsyn til den næste position, er det virk-

somhedens opgave at tilrettelægge vej-

ledning og karriereplanlægning i meget 

højere grad”, siger Thorsten Brackert.

Handler om indstilling

Ifølge vicepræsident i HR hos Danish 

Crown og cand.mag. i spansk og historie 

Hanne Grønborg fravælger mange kvin-

  Artikel fortsat fra forsiden

“Den gode nyhed her er,  
at kvinderne virkelig  

gerne vil ledelse”. 
Thorsten Brackert, Partner i BCG

Hanne Søndergaard er ny koncerndirektør i Arla 
og har dermed fået mulighed for at realisere sine 
drømme og visioner om mejerivirksomheden.
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der ofte topjob, hvor der skal lægges 

mange arbejdstimer, fordi det betyder 

mindre tid til familien.

“Skal man have et topjob og en familie 

med flere børn ved siden af, skal man vir-

kelig kæmpe for at få enderne til at mø-

des”, siger Hanne Grønborg.  

Hun har selv givet afkald på en stor 

mængde fritid, fordi hendes arbejdsda-

ge ofte er på 10-12 timer. Hun har også 

fravalgt at få børn. Men Danish Crown 

arbejder aktivt for at få flere kvinder på 

chefposter, fortæller hun. Virksomheden 

har fx netop afsluttet et lederudviklings-

forløb for 30 kvindelige ledere både for 

at styrke deres profiler og for at skabe 

netværk imellem dem. 

“På topniveau i virksomheder er der 

ofte lange arbejdsdage, og det er ikke al-

tid, man kan nå hjem for at hente børn i 

institutioner. Derfor handler det nok om, 

at kvinder typisk skal forsøge at skaffe 

sig et netværk, der kan hjælpe med at få 

hverdagen til at fungere. Der er grænser 

for fleksibiliteten, hvis man vil være med 

på topniveau”, siger Hanne Grønborg. 

Arlas nye koncerndirektør mener dog 

ikke, at det at gøre karriere og stifte fami-

lie som kvinde behøver at være modsæt-

ninger. Det handler om indstilling både 

hos den enkelte og hos virksomheden. 

Derfor finder hun det også helt naturligt 

at tildele en vigtig lederpost i Düsseldorf 

til en kvindelig ansat, som lige er kommet 

tilbage fra barsel. Og en anden kvinde på 

barsel har desuden fået en vicepræsident-

post i Arla, pointerer hun.

“De kvinder er voldsomt dygtige til 

deres job, så den praktiske planlægning, 

der naturligvis vil medfølge, skal vi kunne 

håndtere som virksomhed. For nogle 

kvinder bliver gabet mellem at gøre 

karriere og have familie for stort. Men for 

andre kvinder som disse to behøver der 

ikke at være tale om kompromiser, når de 

både vil familie og karriere. Det er meget 

forskelligt fra person til person”, siger 

Hanne Søndergaard. 

Tag selv ansvar

Hanne Søndergaard er vokset op på en 

gård, hvor både hendes far og mor var  

en del af forretningen. Meget af tiden blev 

brugt med forældrene på gården,  

og det betegner hun som “luksus”. 

Hun har ligesom Hanne Grønborg også 

fravalgt at få børn og lever sammen med 

sin tyske partner, som har to ældre børn 

fra et tidligere ægteskab. De er begge 

karrieremennesker og elsker deres job.

“Jeg elsker mit job og Arla, så jeg føler 

ikke, at jeg vælger noget fra. Jeg bruger 

meget energi på og prioriterer min fami-

lie meget højt. Det kræver tid, energi og 

passion at drive karriere. Men også kvin-

der skal indstille sig på, at det ikke er ti-

den, der er afgørende, men hvordan man 

bruger den, og at man er glad for de valg, 

man træffer”, siger Hanne Søndergaard. 

Hun har igen og igen siddet som ene-

ste kvinde ved bordet til budgetforhand-

linger med 30-40 mænd. Det har hun dog 

ikke mærket til. Man når ikke til tops i en 

stor virksomhed som Arla uden en stor 

tidsinvestering. Hverken som kvinde  

eller som mand, forklare hun. 

“I stigende grad er det gået op for  

mig, hvor vigtigt det er, at man som 

kvinde sørger for selv at tage ansvar for 

at skabe sin egen profil og gøre karriere. 

Det skal vi alle tænke lidt mere over  

er en del af gamet. Nu har jeg fået 

et mere tydeligt ansvar og kan få 

indflydelse på, hvor vi skal investere. 

Mine drømme og visioner om at gøre 

Arla til en bedre virksomhed har jeg  

nu mulighed for at realisere”, siger 

Hanne Søndergaard.   

“Skal man have et topjob og en 
familie med flere børn ved siden 
af, skal man virkelig kæmpe for  
at få enderne til at mødes”. 
Hanne Grønborg, vicepræsident i Danish Crown

57 procent af de kvindelige ledere er 

ifølge BCG's rapport interesserede i at 

avancere. 47 procent af de kvindelige 

ledere mener, at virksomhederne ikke  

ønsker flere kvinder i ledelsen. 

94 procent af de kvindelige ledere me-

ner ikke, at deres virksomheds diversi-

tetsprogram får flere kvinder i ledelsen. 

To ud af fem kvindelige ledere i under-

søgelsen siger derudover, at de ikke kan  

se det næste skridt på karrierestigen.

60 procent af virksomhedernes human 

resource-direktører angiver, at de kvin-

delige ansatte ikke er interesserede i 

at blive forfremmet enten på grund af 

manglende motivation eller på grund 

af familieforpligtelser. 

Kilde: Boston Consulting Groups rapport 
“Creating Value with Gender Diversity  
in Danish Companies"
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Danish Crown arbejder aktivt på at få flere 
kvinder på ledende chefposter, fortæller 

Hanne Grønborg, som er cand. mag. og  
vicepræsident i Danish Crown.



Kønsforskelle i  
karrierevalg skyldes 
ikke hjernen 
At kvinder arbejder mindre end mænd, når de får børn, skyldes blandt andet 
genetik, mener Liberal Alliances beskæftigelsesordfører, Joachim B. Olsen.  
Den påstand er der ikke videnskabeligt belæg for, påpeger hjerneforskere. 

Et nyt studie fra Rockwool Fondens Forsk-

ningsenhed fastslår, at kvinder arbejder 

mindre, når de får børn. Samme mønster 

ses derimod ikke for fædrene. De arbejder 

stort set lige meget, uanset om børnene 

er små, store eller flyttet hjemmefra. 

At kvinder og mænd typisk prioriterer 

arbejde og omsorg forskelligt, når de får 

børn, skyldes blandt andet genetik. Det 

udtalte Liberal Alliances beskæftigelses-

ordfører, Joachim B. Olsen, på en presse-

konference i forbindelse med offentlig- 

gørelse af studiet.  

“Der er en biologisk forskel, som gen-

nemsnitligt set gør, at kvinder vælger at 

drage mere omsorg end mænd. Der er  

noget kulturelt i det, men også noget bio-

logisk”, udtalte  Joachim B. Olsen blandt 

andet til BT, som var ét blandt flere medi-

er, der efterfølgende ønskede den 

udtalelse uddybet. 

Men der er intet biologisk belæg for, at 

mænd og kvinder vægter arbejde og bør-

neomsorg forskelligt. Det fastslår Birgit 

Petersson, som er forsker på Institut for 

Folkesundhedsvidenskab i Enhed for Me-

dicinsk Kvinde- og Kønsforskning på Kø-

benhavns Universitet. 

“Det kan man sige fuldstændig sikkert 

nej til. Al nyere forskning viser, at der ikke 

er stor forskel på mænds og kvinders hjer-

ner. Den eneste forskel, man med stor sik-

kerhed kan fastslå, er, at mænd har større 

aggressivitet og statistisk lettere ved det 

matematiske, mens kvinder har lettere 

ved det sproglige. Det betyder dog ikke, at 

kønnene ikke kan og vil det modsatte”, si-

ger Birgit Petersson. 

Hun forklarer, at mænd og kvinder har 

stort set de samme hormoner i hjernen. 

Når det gælder omsorg over for børn, så 

øges den målbart hos begge køn, når ti-

den med børnene øges. Det ligger derfor 

ikke mere i kvindens genetik end i man-

dens genetik at tage sig af henholdsvis 

arbejde og omsorg.

“Det passer ikke, at der er de store bio-

logiske forskelle på mænd og kvinder. Der 

er ikke noget i folks hjerner, der afgør, om 

man ønsker at gå mere eller mindre hjem-

me eller på arbejde. Det er myter, som 

igen og igen er blevet skudt ned”, siger 

Birgit Petersson. 

Thomas Wiben Jensen, lektor på Insti-

tut for Sprog og Kommunikation på Syd-

dansk Universitet, har forsket i, hvordan 

videnskabens opdagelser påvirker den 

måde, vi tænker om kønnene på. 

Han mener, Joachim B. Olsen tager fejl, 

når politikeren udtaler: “Det er fordum-

mende, hvis vi ikke accepterer, at der er 

en biologisk forskel på mænd og kvinder, 

og at denne forskel giver sig udtryk i, at 

vi gennemsnitligt tager forskellige valg”. 

Dermed opfatter politikeren de biologiske 

forskelle på mænd og kvinder som noget 

statisk og ikkeforanderligt. 

“Der er kønsmæssige forskelle, som har 

en rod, men det kommer til udtryk forskel-

ligt, alt efter hvilket miljø vi er i. Dispositi-

on er et potentiale for noget. Det kræver, 

at man er i et miljø, der stimulerer det i 

en bestemt retning. Biologien er ikke en 

skæbne, men er også formbar”, siger Tho-

mas Wiben Jensen. 

Han uddyber, at der er stærk uenighed 

mellem to fløje om den henholdsvis bio-

logiske og sociale indflydelse på kønnets 

livsretning og valg. Den ene fløj tillæg-

ger genetikken og evolutionshistorie stor 

vægt. Den mener, at mænds og kvinders 

hjerner er udviklet forskelligt gennem 

millioner af år, og at kønnene er blevet 

specialiseret til noget forskelligt. Den 
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“Der er ikke et  
jobpræferencecenter i  

hjernen, som vi kan måle”.
Marco Hirnstein, Hjerneforsker ved Universitetet i Bergen 

modsatte fløj ser på kønnet som en mere 

social konstruktion, hvor vi formes gen-

nem kulturen og den måde, vi omtaler køn 

på i samfundet. 

Thomas Wiben Jensen mener, at beg-

ge fortællinger er fejlagtige. I mænds og 

kvinders genetiske arv ligger forskellige 

dispositioner, men de kan udfoldes for-

skelligt. Den biologiske forskning overser 

derimod, hvor hurtigt den kulturelle evo-

lution foregår og former os. 

“Mænds og kvinders adfærd har æn-

dret sig ekstremt hurtigt på 50 år. For-

ventningerne fra samfundet gør os så 

tilpasningsdygtige, at mænd kan passe 

børn lige så godt som kvinder, hvis det er 

forventningen fra det omgivende sam-

fund”, siger han. 

“Meget biologisk forskning i disse år vi-

ser, at de stereotype opfattelser af køns-

forskelle ikke holder. Flere og flere forsøg 

i hjerneforskning viser, at de kønsmæssi-

ge spørgsmål er blevet overfortolket”,  

siger Thomas Wiben Jensen. 

Intet jobcenter i hjernen

Hjerneforsker på Institutt for biologisk 

og medisinsk psykologi ved Universite-

tet i Bergen Marco Hirnstein forsker bl.a. i 

kognitive kønsforskelle i hjernen mellem 

mænd og kvinder og forskelle mellem høj-

re og venstre hjernehalvdel. Han mener 

også, at den type forklaringer på forskelle 

i mænds og kvinders job- og omsorgspræ-

ferencer er oversimplificeret. 

“Hjernen orkestrerer vores adfærd, men 

hvordan og hvorfor ved vi ikke endnu. Kul-

turelle og samfundsmæssige forandrin-

ger har indflydelse på vores hjerne. Vi får 

erfaringer og anskuer verden anderledes i 

løbet af et liv”. 

Marco Hirnstein påpeger, at indtil vi-

dere kan hjernevidenskab ikke give et svar 

på, hvorfor mænd og kvinder gennemsnit-

ligt set fx prioriterer børneomsorg forskel-

ligt. En meget typisk misforståelse er deri-

mod, at menneskets hjerne kommer i to 

versioner – en mande- og en kvindehjerne. 

“Det eksisterer simpelthen ikke”,  

siger han.

Han fortæller om et nyere stort studi-

um af 1.400 hjerner, som via scanninger i 

en hjernescanner og efterfølgende sam-

menligninger i en computer viste, at man 

derimod ikke kan se en direkte forskel på 

en mands og en kvindes hjerne. 

“Hjernen er ikke ligesom genitalierne. 

En mands og kvindes hjerne er meget ens. 

Selv eksperterne har meget svært ved at 

se forskelle”, siger Marco Hirnstein. 

I dag kan man foretage scanninger af 

hjernen i høj opløsning, og man kan fore-

tage funktionelle scanninger, der viser, 

hvad der foregår i hjernen, fx når man 

tænker. Problemet er at linke det sammen 

med adfærd, forklarer han. Selv i adfærd 

er mænd og kvinder meget ens. Der er for-

skelle i kognitive evner. Kvinder performer 

fx bedre, når det gælder om at huske en li-

ste af ord, mens mænd oftere vil performe 

bedre i komplekse rumlige opgaver, som 

når man skal forestille sig, hvordan noget 

vil se ud, hvis det er drejet.

“Vi kender altså til disse forskelle i  

adfærd og personlighed, men på den  

anden side viser scanninger kun minimale 

forskelle på størrelsen i visse strukturer 

i hjernen, og vi kan ikke linke disse ting 

sammen. Der er ikke et jobpræference-

center i hjernen, som vi kan måle”,  

siger Marco Hirnstein.   
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Danskerne er tilfredse med deres ar-

bejdstid. Det gælder også børnefamili-

erne. Sådan lyder konklusionen i en ny 

analyse, “Arbejdstid og familien”, fra 

Rockwool Fondens Forskningsenhed. 

“Man kan konkludere, at et stort fler-

tal af danskerne, herunder også børne-

familierne, er tilfredse med deres ar-

bejdstid. Det viser tallene på et bredt 

repræsentativt udsnit af befolkningen”, 

siger seniorforsker hos Rockwool Fon-

den Jens Bonke, som står bag analysen.  

Men den konklusion er der tydeligvis 

uenighed om. For småbørnsfamilierne 

har store problemer med at få familieliv 

og arbejdsliv til at hænge sammen, fast-

slår et andet dansk studie, “Uligevægt 

– Arbejde og familie i Europa”, på bag-

grund af tal fra European Social Survey. 

“Det er ikke korrekt at sige, at dan-

skerne er tilfredse med den arbejdstid, 

de har, for det er danskerne ikke som hel-

hed. Ser vi nærmere på udvalgte grup-

per, med omsorgsforpligtelser som fx 

børnefamilier, dokumenterer alle studi-

er, at de har massive arbejdstidsproble-

mer”, siger professor på Roskilde  

Universitet Thomas P. Boje, som forsker i 

arbejdsmarkedet, familie og fleksibilitet, 

og som har været med til at udarbejde 

det studie. 

Stadig høj arbejdstid

Man kan ikke bruge Rockwool Fondens 

Forskningsenheds analyse til at dunke 

danske forældre oven i hovedet og sige til 

dem, at der ikke er noget at komme efter. 

Det mener Karen Lumholt, som er direk-

tør for tænketanken Cura og medstifter 

af Familiepolitisk Netværk.

“Man skal ikke bilde sig selv ind, at der 

ikke er problemer med forældre derude, 

som rent faktisk ønsker at gå ned i tid, men 

som af alle mulige årsager ikke kan gøre 

det. Vores arbejdstid er stadig høj i Dan-

mark for forældrene, og hvis vi lægger man-

dens og kvindens arbejdstimer sammen, så 

arbejder de danske forældre 75 timer om 

ugen”, siger Karen Lumholt til Berlingske. 

I Rockwool Fondens Forskningsenheds 

analyse fremgår det, at knap en tredje-

del af danskerne var utilfredse med deres 

arbejdstid i 2001. Syv år efter er der store 

bevægelser mod mere tilfredshed. 

“Vi kan over tid se, at ønskerne om 

mere eller mindre arbejdstid faktisk ind-

fries. Mange af de utilfredse får indfriet 

deres ønsker. Der vil altid være friktion og 

utilfredshed, men det interessante er, at 

der over tid er ret store bevægelser mod  

større tilfredshed med arbejdstiden”,  

siger Jens Bonke. 

Undlader grupper

At tre fjerdedele af danskerne er tilfredse 

med arbejdstiden, og at mange tilpasser 

sig i forhold til deres arbejdstid over en 

10-årig periode, så de bliver gladere, er 

sikkert rigtig nok, mener Thomas P. Boje. 

Men studiet udelader at kigge nærmere 

på de grupper, som faktisk har det svært,  

påpeger han.

“Adskillige undersøgelser viser, at bør-

nefamilierne har det svært, og mange 

forældre med små børn rammer ind i mu-

ren med stress”, siger Thomas B. Boje. 

Han savner en analyse af konsekven-

serne, hvis flere gik på deltid.

“Fleksibiliteten på det danske arbejds-

marked er i dag i høj grad betinget af 

virksomhedernes behov. Det er ikke en 

fleksibilitet på lønarbejdernes vilkår”, si-

ger Thomas P. Boje. 

Ifølge Jens Bonke vil mange sikkert ger-

ne arbejde lidt mindre, men de er ikke vil-

lige til at gå ned i løn og levestandard.

“De fleste ønsker sikkert at arbejde 

mindre, når man bare får det spørgsmål. 

Men når vi stiller spørgsmålet, om man  

vil arbejde mindre og som konsekvens 

også tjene mindre, så ønsker de fleste 

ikke at arbejde mindre – heller ikke  

børnefamilierne”, siger han.   

Forskere uenige  
om tilfredshed  
med arbejdstiden
Er danskerne og herunder børnefamilierne tilfredse 
eller utilfredse med deres arbejdstid? Svaret er helt 
forskelligt i to nyere danske studier. 

Working Hours 
and the Family
Working preferences/economic incentives/
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“Et stort flertal af 
danskerne, herunder  

også børnefamilierne,  
er tilfredse med  

deres arbejdstid”. 

Jens Bonke, seniorforsker

M A G I S T E R B L A D E T  0 3  ·  D M  P R I V A T  O G  S E L V S T Æ N D I G E  0 1  ·  M A R T S  2 0 1 6

6 af Martin Ejlertsen · me@dm.dk



Selvstændige og freelancere, der får 

børn, vil fremover være henvist til at leve 

af barselsdagpenge i den periode, de 

holder fri med den lille ny. Regeringens 

forslag om at ophæve barselsudlignings-

ordningen blev vedtaget, og det vækker 

kritik blandt selvstændige magistre. 

“Regeringen har sagt, at det bliver for 

dyrt, men hvad er dyrt og for hvor mange 

mennesker? Vi har nogle mål i Danmark 

om vækst og iværksætteri. Det er mærke-

ligt, at man nedlægger et vigtigt initiativ, 

som ikke skulle være en udgift, men der-

imod selvfinansierende”, siger formand 

for landsklubben af selvstændige og free-

lancer i DM Helle Idland, som er selvstæn-

dig redaktør og retoriker i kontorfælles-

skabet Skriveværkstedet.

At regeringen har valgt at nedlægge 

barselsfonden for selvstændige, skyldes 

ifølge beskæftigelsesminister Jørn Neer-

gaard Larsen (V), at der har været alt for 

store problemer med at kræve penge ind 

til fonden, som var designet til at være 

selvfinansierende. 

“Vi har forsøgt at foretage nogle be-

regninger af, om det er muligt at lave en 

forsikringsordning, som dækker selvstæn-

dige, og som er meningsfuld. Det er vores 

konklusion, at hvis det skal gøres, bliver 

det for en meget snæver kreds, og så bli-

ver det en meget dyr ordning”, udtalte be-

skæftigelsesministeren inden jul til Ritzau.

Uden overskud ingen dagpenge

En undersøgelse fra 2014 blandt DM’s 

medlemmer, som er selvstændige og free-

lancere, viste, at mere end hver tredje 

virksomhedsejer har en årlig indtægt på 

under 300.000 kroner. Knap 22 procent har 

en indkomst på 300.000-400.000 kroner. Og 

55 procent af i alt 447 freelancere og selv-

stændige per februar 2016 i DM er kvinder. 

Barselsudligningsfonden for selvstæn-

dige blev vedtaget under den tidligere 

regering og skulle sikre de barslende selv-

stændige en indkomst svarende til 165 

kroner i timen mod dagpengenes 112  

kroner i timen. 

Men barselsudligning for selvstændige 

ophæves nu pr. 1. april 2016. Der etable-

res en overgangsordning for selvstændige, 

som har påbegyndt orloven, inden mulig-

heden nedlægges. Afbryder man orloven, 

bortfalder retten til yderligere kompensa-

tion fra barselsudligningsordningen. 

For at have ret til dagpenge som selv-

stændig skal man opfylde fire betingel-

ser. Man skal have arbejdet i mindst seks 

måneder inden for det seneste år før 

barsel, og man skal have arbejdet den se-

neste måned før barselsorloven. Derud-

over skal man have arbejdet mindst 18,5 

timer om ugen i virksomheden, og man 

skal have overskud i virksomheden. Bar-

selsdagpengene beregnes nemlig på bag-

grund af overskuddet. For at få det fulde 

barselsdagpengebeløb skal din indtægt i 

2016 være mindst 217.360 kr. om året. 

Hvis der ikke er overskud i virksomhe-

den, og man ikke har tegnet en forsikring, 

får man ubetalt 0 kr. i barselsdagpenge. 

Ligger i bunden

DM ś formand, Camilla Gregersen, mener, 

at tilbagerulningen af barselsfonden for 

de selvstændige kan få konsekvenser for 

især kvinder. 

“Danske kvinder ligger absolut i bun-

den, når det gælder andelen af unge selv-

stændige erhvervskvinder. Vi går glip af 

et enormt potentiale, når de innovative 

danske kvinder vælger karrieren som selv-

stændig fra. For mig at se stikker det en 

kæp i hjulet for de ambitioner, vi ellers hø-

rer fra politisk hold om, at Danmark skal 

være med forrest hvad angår iværksætteri 

og innovation”, siger DM-formanden.

Helle Idland mener, at regeringen bur-

de have forsøgt sig med alternative mu-

ligheder i stedet for helt at lukke fonden. 

For barselsfonden for selvstændige er 

ganske afgørende for i særlig grad kvin-

ders ønsker og muligheder for at starte 

egen virksomhed. 

“Dette er jo blevet undersøgt grundigt 

på forhånd i det lovforberedende arbej-

de. Manglende barselsmuligheder afhol-

der mange kvinder fra at blive selvstæn-

dige”, siger Helle Idland.   

Barselsfond for  
selvstændige skrottet
Regeringen har nedlagt barselsfonden for selvstændige, som slutter med at 
eksistere fra april måned. Men nedlæggelsen kan få store konsekvenser for  
kvinders muligheder for at blive selvstændige, kritiserer selvstændige magistre.

“Det er mærkeligt, at 
man nedlægger et 

vigtigt initiativ, som 
ikke skulle være en 

udgift, men derimod 
selvfinansierende”. 

Helle Idland, selvstændig
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Jens Groth Andreasen 
Formand, CSC  

“Med solidariteten i højsædet skal vi have 

en ambition om at blive den sektor i DM, 

som giver de bedste tilbud for alle medlem-

mer – såvel ledige som beskæftigede,  

der har selvstændig virksomhed eller  

privat ansættelse med i perspektivet for  

deres arbejdsliv”.  

Bjarke Friborg 
Næstformand, Prosa

“Med et arbejdsmarked under forandring 

– og med stadig flere DM'ere i den private 

sektor – har vi behov for en forening, hvor 

vi kan spejle os selv som medlemmer og kan 

se nytten i vores hverdag”. 

Anne Bøgh Fangel 
Alexandra Instituttet 

“Jeg har mange kolleger, venner og samar-

bejdspartnere, som har eller overvejer at 

melde sig ud af DM, fordi de har svært ved at 

få øje på, hvad de får ud af at være med i en 

fagforening. Det skal vi have lavet om på”.

Camilla Torp Olsen 
SOS Børnebyerne 

“Jeg ønsker at se flere arbejdspladser aner-

kende vigtigheden af balance mellem fami-

lie- og arbejdsliv. Mulighed for nedsat tid til 

både mor og far, fleksibilitet i hverdagen, 

mere barsel til mænd og mere proaktivitet i 

forhold til stressforebyggelse”.

Kend din sektor 1  

Her er den nye bestyrelse  
i DM Privat og selvstændige

Christina Maria Wodtke 
Ledig

“Vi står som fagforening over for en udvik-

ling på arbejdsmarkedet, hvor vi risikerer 

at blive løbet over ende. Især i forhold til 

de privatansatte må vi på mange punkter 

genopfinde, hvad det vil sige at være  

fagforening”.

Claudia Hage 
Ledig

“Jeg ville ønske, at der eksisterede et net-

værk, hvor ledige på tværs af faggrupper 

kunne dele erfaringer og motivere hinan-

den, når afslagene bliver til frustrationer. 

Med et sæde i bestyrelsen vil jeg arbejde 

for, at dette netværk bliver til en realitet”. 

Helle Idland 
Selvstændig, Skriveværkstedet

“Respekt for den viden, akademikere bi-

drager med i en virksomhed – uanset om 

de er fastansat eller fakturerer”. 

Jan Kjær 
Selvstændig, Better-World.dk

“Bedre rammevilkår for selvstændige 

og freelancere, øget samarbejde med li-

gestillede i andre forbund, styrkelse af 

medlemsnetværk og udvikling af kommu-

nikationen er mine mærkesager. Medlem-

skabet af DM skal være pengene værd”.
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Julia Bjerre Hunt 
Selvstændig

“Når man kræver fleksibilitet og omstil-

lingsparathed af arbejdstagere, så må 

vi også i fællesskab kunne stille det som 

modkrav til systemet og arbejdsgiverne”.

 

Lars Trudsø 
DR

“DM skal være modig – og mere markant i 

mediebilledet. Der er brug for en stemme, 

som sejler op mod tidens kontroltænkning 

på snart sagt ethvert niveau”.

Lotte Bjerrum Køie 
DONG Energy, Bioenergy &  

Thermal Power A/S

“Vi kan organisere og dele arbejdet på  

en måde, så der bliver plads til og brug  

for alle på arbejdsmarkedet, samtidig  

med at vi skaber en bedre balance  

mellem job og fritid”. 

Sine Jensen 
Forbrugerrådet Tænk

“En magisterforening for alle medlemmer 

og særligt mennesker, som står svagt på 

arbejdsmarkedet. Og en magisterforening, 

som fokuserer på kerneværdier – forbed-

ring af løn og arbejdsvilkår”.

Svend Eskildsen 
MAN Diesel & Turbo

“Jeg vil arbejde for, at DM igen bliver en fag-

forening for scient.er. DM fremtræder som 

en fagforening for offentligt ansatte huma-

nister, men DM skal også være en fagfor-

ening for scient.er og for privatansatte”.

Sven Ingemar Aldenryd 
EG A/S

“Vi skal sætte tydelige aftryk i den lovgiv-

ning, som påvirker vores ansættelsesvil-

kår i det private. Vi skal have indflydelse 

på arbejdsmarkedspolitikken og mulig-

heden for deltidsansættelser, ikke kun 

for småbørnsforældre, men alle, som ikke 

magter en fuldtidsansættelse”. 

Troels Juel 
Finansrådet

“DM skal være en stærk stemme i debat-

ten om, hvordan arbejdsmarkedet udvik-

les i en progressiv og solidarisk retning – 

og det vil jeg gerne være med til at sikre”.

9
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Kend din sektor 2  

Ny formand for  
noget helt nyt
DM er under stor forandring med ny struktur, nye 
sektorer og vedtægter, fortæller ny formand for 
DM Privat og selvstændige Jens Groth Andreasen. 
Med over 20 års politisk arbejde i DM har han  
en god fornemmelse af, hvor privatsektoren og 
DM bevæger sig hen. 

1 0
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Lå det i kortene, at du skulle indtræde 

som ny sektorformand?

“Nej, det gjorde det ikke. Jeg har været 

med i mere end 20 år i det centrale politi-

ske liv i DM, og indtil for knap et år siden 

troede jeg, at jeg havde nået det punkt, 

hvor jeg havde toppet med tid og enga-

gement i foreningen. Men det er også en 

kabale, hvor lysten og engagementet i 

foreningen skal kunne gå op i forhold til 

arbejdsliv og familie. Og det mente jeg, at 

det kunne hos mig, så jeg syntes, det var 

en god løsning”. 

 

DM har fået ny formand, nye vedtægter og 

ny struktur. Hvad betyder det i forhold til 

din nye rolle som sektorformand for pri-

vatansatte og selvstændige?

“På mange måder er det jo noget nyt, jeg 

er blevet formand for. Men netop i kraft af 

mine mange år i og min erfaring med det 

politiske liv og med gode relationer til de 

ansatte i foreningen, så er jeg måske også 

en af de personer, der kan hjælpe denne 

transformation godt i gang. Jeg betragter 

ikke dette som starten på en ny karriere 

og personlig profilering. Vi har fået mange 

nye mennesker i sektorbestyrelsen, og det 

bidrager med ny energi og nye ideer. Min 

rolle bliver at sørge for, at det kan udfolde 

sig bedst muligt. 

Samtidig tror jeg, at de nye vedtægter 

fremover kan føre til mindre konkurrence 

og bedre samarbejde mellem sektorerne. 

Det ser jeg allerede positive tegn på”. 

 

Hvad er det, som er nyt for DM Privat?

“Vi har fået de selvstændige med i pri-

vatsektoren. Desuden er sektoren for de 

arbejdsløse og løstansatte blevet opløst, 

og de har skullet vælge, hvilken sektor de 

vil være del af i DM, herunder privatsek-

toren. Så privatsektoren favner nu endnu 

flere forskellige typer af medlemmer. Min 

ambition er, at vi skal være det naturlige 

sektorvalg for de arbejdsløse, som ser de-

res fremtidige job- og karrieremuligheder 

i det private. Det er også formentlig i det 

private erhvervsliv, at vi vil se den fremti-

dige vækst i job for magistre. Der ser jeg 

også, at foreningen har nogle vækstmu-

ligheder for medlemsantallet og organi-

sationsgraden. Derfor skal vi som sektor 

nu også ud og vise, at vi er et naturligt til-

hørssted for mange nuværende og  

nye medlemmer”. 

Hvad kan DM Privat og selvstændige gøre 

for at hjælpe ledige magistre i job?

“Det skal vi have ideudviklet på. Vi har 

som de fleste andre sektorer nedsat et ar-

bejdsmarkedsudvalg. Men i sektoren har 

vi medlemmer ansat på mange forskellige 

typer af arbejdspladser. Så der bør være 

nogle muligheder for at formidle kendskab 

til brancher og se nogle jobåbninger, som 

det enkelte medlem måske endnu ikke har 

set. Vi skal bruge styrken fra de alminde-

lige medlemmer i arbejde til at hjælpe an-

dre medlemmer i job. Jeg håber, at vi kan 

afholde arrangementer og virksomheds-

besøg til at understøtte den proces”.  

 

 

Hvad betyder det, at de selvstændige  

er blevet en del af sektoren?

“Det er meget spændende. Hele iværksæt-

teriområdet tales der meget om i øjeblik-

ket. At blive selvstændig er helt sikkert 

også en rigtig god mulighed for mange ma-

gistre, hvad enten den gribes til at udvikle 

en ide ved siden af et job, mens man er le-

dig, eller man går målrettet efter det som 

en karrierevej. Der er en stor iderigdom 

blandt medlemmer, som er selvstændige 

og freelancere, som nu udgør en landsklub 

under DM Privat. Det er et område, jeg 

gætter og tror på vil vokse. Flere akademi-

kere vil sikkert orientere sig i den retning, 

og DM skal også blive endnu bedre til at 

komme med tilbud til de medlemmer, som 

har det område i tankerne, eller som alle-

rede er i fuld gang”.

 

 

Hvad er med dine øjne sektorens  

mærkesager?

“Vi har stadig flere ting inden for ansæt-

telsesforhold generelt, som bør forbed-

res, fx ved en revision af funktionærlo-

ven. Det gælder bl.a. ansættelsestryghed 

og erstatning ved usaglig afskedigelse. 

Også omkring ytringsfrihed for privatan-

satte er forholdene helt utidssvarende. 

Siden karikaturkrisen har diskussionen 

om ytringsfrihed handlet om noget an-

det, end hvad man kan og må tale om af 

forhold på arbejdspladsen, så det har 

været svært at rejse den debat. Der har 

været nogle tiltag som whistleblower-

ordninger i finanssektoren og på det of-

fentlige område, og det ser jeg også me-

get gerne, at  vi arbejder for at brede ud 

på det private område – og faktisk til alle 

ansatte uanset branche og område.  

Det måtte meget gerne håndteres i lov-

givningen i stedet for at være noget, den 

enkelte skal slås med. Og så er der hele 

arbejdet med at organisere og fastholde 

de medlemmer, som melder sig ind i DM. 

Vi skal sørge for, at de føler, at de er kom-

met ind det rigtige sted og vil blive her, 

fordi de får noget for kontingentet. Der 

har hele DM og ikke mindst DM Privat og 

selvstændige en stor udfordring”. 

 

Hvor meget eller hvor lidt danskerne  

arbejder, har været diskuteret heftigt  

ikke mindst siden efteråret, hvor  

regeringen meldte ud, at danskerne  

skal arbejde mere. Hvor skal DM placere 

sig i den diskussion?

“Vi har på mange måder skruet vores ar-

bejdsmarked ret tosset sammen, når det 

gælder mulighederne for at gøre karriere. 

Både lønmæssigt og arbejdsindsatsmæs-

sigt har man det generelt sværest som 

ny på arbejdsmarkedet. Det er også der, 

man er mest usikker og nemt kommer 

til at stille for store forventninger til sig 

selv. Jeg så meget gerne, at der var nogle 

bredere rettigheder til at gå på deltid, og 

at de, der valgte den mulighed, ikke skal 

være bange for at blive stillet ringere kar-

rieremæssigt. Mange steder er retten til 

at gå på deltid forbeholdt seniorer, der 

ellers ofte har bedre tid end småbørnsfa-

milier, som derimod ofte har svært ved at 

få det til at hænge sammen, men ikke har 

den deltidsret. Deltid skal gerne være en 

mulighed for langt flere, og det skal blive 

så naturligt accepteret, at det ikke forrin-

ger ens karrieremuligheder fremadrettet. 

Jeg kan sagtens se for mig, at lovgivning 

på det område kunne være en vej frem”. 

 

 

Kan det blive et problem, at privatsekto-

ren fremover både skal favne selvstæn-

dige og desuden have blikket rettet mod 

ledige og løstansatte?

“Det ser jeg ikke umiddelbart som et pro-

blem. DM Privat er i forvejen en sektor, der 

omfatter mange typer af brancher og an-

sættelsesformer. Jeg ser derfor ikke denne 

udvidelse som en voldsom transformati-

on. Privatsektoren er som DM overordnet 

set meget bredt sammensat”.   
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Du har formentlig en e-mailadresse. Og hvis du er privatansat, 

har du sandsynligvis mindst to – den til dit arbejde og så den, 

du bruger til dig selv privat. Det er helt normalt og fornuftigt at 

holde sine private e-mails separat fra de arbejdsrelaterede, som 

arbejdsgiveren måske kan tænkes at læse med på. Det er digi-

talt selvforsvar på det helt enkle og gennemskuelige plan.

Men hvem læser de mails, du sender og modtager på din pri-

vate e-mailadresse? Måske ingen ud over dig selv og den, du 

skriver sammen med. Men hvordan kan du være sikker på det? 

Hvis du som snart halvdelen af os har en gratis e-mailadresse 

hos fx Google, Microsoft eller Yahoo, så må du nok regne med, 

at deres algoritmer analyserer dine e-mails og samler informa-

tion om dig, som kan sælges til andre virksomheder. Informatio-

nerne kan bruges til fx at målrette, hvilke reklamer eller tilbud 

du skal have, eller hvilken præmie dit forsikringsselskab bør  

opkræve af dig. 

Og når vi i øvrigt bruger internettet, efterlader vi os alle  

vegne spor, der som oftest relativt nemt kan føres tilbage til 

hver enkelt af os. Kun fantasien sætter grænser for, hvad  

informationer om os kan bruges til. 

Og du skal ikke regne med at blive oplyst om indsamlingen, 

endsige spurgt, om du synes, det er o.k.

Hvis der skal sættes grænser for indsamlingen eller brugbar-

heden af oplysningerne, så må du selv tage affære.

Du kan fx starte med at gøre dig i stand til at kryptere dine  

e-mails. Det vil straks bringe dine muligheder for at udøve digi-

talt selvforsvar op på et højere niveau. Hvis du yderligere udvi-

der dit repertoire, så du også kan bruge Virtuelt Privat Netværk 

og/eller det såkaldte TOR-netværk, så er du godt udstyret til at 

fortsat at være på internettet, uden at det er alt for nemt for 

udenforstående at spore og indsamle information om dig.

Digitalt selvforsvar øger ikke kun din personlige beskyttelse 

over for it-kriminelle. Det gør det også sværere for myndighe-

der i eller uden for Danmark at overvåge din brug af internettet. 

Derfor bruges det også af fx aktivister, der kæmper for menne-

skerettigheder over for undertrykkende regimer – og ja, det  

bruges også af kriminelle til at skjule deres aktiviteter.

Justitsministeriet arbejder i øjeblikket på et lovforslag om 

at indføre såkaldt sessionslogning på internettet i Danmark og 

dermed foreskrive, at der indsamles informationer om alle inter-

netbrugere. Men netop fordi de professionelle kriminelle så re-

lativt let kan omgå det eller camouflere deres brug af Internet, 

bliver den kriminalitetsbekæmpende effekt af sessionslogning 

formentlig lille. Derimod er der en betydelig risiko for, at infor-

mationerne om os alle vil kunne blive brugt og misbrugt på må-

der, der fører tankerne hen på et overvågningssamfund.

Derfor er DM også blandt de 25 organisationer, der i et brev til 

justitsministeren d. 8. februar udtrykker bekymring for det på-

tænke lovforslag. I DM Privat og selvstændige bruger vi anled-

ningen til at øge opmærksomheden omkring mulighederne for 

digitalt selvforsvar. Og vi planlægger at holde et eller flere så-

kaldte “cryptoparties”, hvor medlemmer kan få hjælp til at kom-

me i gang med at bruge kryptering af e-mails og på internettet i 

øvrigt. Hold øje med kalenderen på DM’s hjemmeside, hvis du er 

nysgerrig eller kunne tænke dig at få hjælp.   

DM Privat er sektorblad for  
medlemmer af DM, der er  
privatansatte, selvstændige  
eller freelancere.
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