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Mens antallet af selvstændige i Danmark 
de seneste fire år er faldet, stiger antallet 
af højtuddannede, som bliver selvstændige. 
Holdningen til at blive sin egen lykkes  
smed er vendt. 

Flere højtud- 
dannede bliver  
selvstændige

“Et af mine idealer er metroen i Paris, hvor de førerløse linjer  

1. og 14. stadig kører på version 1.0-software, som blev lavet  

uden fejl i første udgivelse”. 

Jacob Sparre Andersen er 44 år og eksperimentalfysiker med en 

ph.d. fra Risø og Niels Bohr Institutet omkring målinger af turbu-

lens. Han brænder for at udvikle software og processer for soft-

wareudvikling. For seks år siden sprang han ud som selvstændig 

med virksomheden JSA Research & Innovation. Dermed er han en Artiklen fortsætter på side 2  



af de højtuddannede, som i stigende  

grad vælger at blive selvstændige. For  

mens antallet af danskere, som bliver selv-

stændige, fra 2010 til 2014 er faldet med 2,4 

procent til 191.284, vokser iværksætterly-

sten blandt de højtuddannede.  

På fire år er antallet steget med knap  

10 procent fra 20.674 til 22.686. Mens højt-

uddannede mænd går frem med knap fem 

procent, er stigningen blandt højtuddan-

nede kvinder på 18 procent. Det viser tal  

fra Danmarks Statistik. 

Blandt de nyuddannede akademikere 

er der stadig et ledighedsproblem. Der er 

en tendens blandt de unge magistre til i 

mindre omfang at sætte sin lid til at  

få arbejde gennem de traditionelle 

kanaler, forklarer professor på CBS  

Toke Reichstein.  

“De bliver i stedet deres egen lykkes  

smed ved at tage springet ud i selvstæn-

dighed. Om det er mere udtrykt blandt 

kvinder, er svært at sige. Men en analyse 

af, hvor det er, man bliver iværksætter, 

og et nærmere kig på, om det specielt er 

unge kvindelige magistre, som har ople-

vet den stigende arbejdsløshed, kan  

eventuelt pege os i den rigtige retning”, si-

ger Toke Reichstein, som forsker i  

entreprenørskab.  

Tanken om at vælge vejen som 

selvstændig i stedet for som lønmodtager 

ligger ikke så fjernt for mange, som den 

har gjort tidligere, forklarer Helle Idland, 

som er formand for DM’s Landsklubben 

for selvstændige og freelancere. At flere 

højtuddannede bliver selvstændige, 

kan ifølge hende skyldes, at presset fra 

dimittendledigheden og den tiltagende 

konkurrence om de job, der måtte være 

for akademikere, stiger. 

“For mange skyldes valget at blive 

selvstændig, at de ikke har fundet fast 

ansættelse. Fra vores egen landsklub 

ved vi dog, at de, der vælger vejen som 

selvstændig mere af nød end af lyst, 

oftest bliver glade for det, når de først er 

i gang”, siger Helle Idland og påpeger, at 

der i perioden også er kommet langt mere 

fokus på innovation og entreprenørskab  

– ikke mindst på universiteterne. 

Bump på vejen

Jacob Sparre Andersens virksomhed tilby-

der softwareudvikling og -teknologi, der 

udspringer af en interesse for at udvikle 

fejlfri software. Og så laver han modeller 

ud fra matematik og fysik til at forstå data-

mængder og derudfra udarbejde progno-

ser. Han har bl.a. bygget en Lego-model af 

en NMR- scanning for Medicinsk Museion. 

Nogle arbejdsopgaver kan han klare på en 

dag, mens andre kan tage flere måneder.

Der har dog været bump på vejen til 

at blive selvstændig. Økonomisk har 

opstarten nemlig været tung. 

“Jeg har skullet lære at opsøge 

kunder og præsentere mine ideer, for 

det er ikke noget, man lærer, når man 

læser fysik. Det bliver formentlig først 

i år, jeg oplever at få en indtægt, der 

svarer til, hvad jeg tjente, inden jeg 

blev fuldtidsselvstændig”, siger han og 

påpeger, at omvæltningen har været stor. 

Han har godt nok deltaget i seminarer 

hos blandt andet DM om fx salg og præsen-

tation af projekter og muligheder. Det har 

hjulpet en del. Men det var først, da han ef-

ter nogle år besluttede at få hjælp af en er-

hvervsmentor, at der virkelig skete noget. 

“Min erhvervsmentor er god til at stille 

kritiske spørgsmål. Jeg ville ønske, at det 

var noget, jeg havde fundet meget tidlige-

re i forløbet”, siger han  

For en virksomhed med nye produkter 

og ideer er sparring med en erhvervsmen-

tor ofte meget værdifuld. Det udtaler Jacob 

Sparre Andersens mentor, Tom Hefting, 

som har mere end 30 års erfaring som råd-

giver og har meldt sig som erhvervsmentor 

i Hørsholm Kommune, fordi han synes, det 

er givende at bistå opstartsvirksomheder.

“Jacob havde rigtig mange gode ideer, 

men svært ved at prioritere dem. Ideer 

skal prioriteres ud fra deres markedsmæs-

sige og økonomiske potentiale og iværk-

sætterens evne til at håndtere dem. For 

selv om ideer har stort potentiale, skal 

man som selvstændig have kompetencer-

ne og ressourcerne til at føre dem ud i li-

vet”, siger Tom Hefting.

Jacob og Tom opstillede en model, hvor 

de forskellige ideer opnåede en bestemt 

score. Ideerne med den højeste score blev 

prioriteret først. Ved en session blev ide-

erne prioriteret, og Jacob skulle gå hjem 

og lægge en plan for hver ide og skitsere, 

hvad det krævede at få dem ført ud i livet.

  Artikel fortsat fra forsiden

Eksperimentalfysiker Jacob Sparre Andersen  
er selvstændig og har bl.a. haft en opgave for 
Medicinsk Museion om at bygge LEGO-model,  
der skal fremme museumsgæsternes forståelse  
af en NMR-scanning.
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“Som selvstændig er man ansvarlig i 

alle virksomhedens dimensioner. Det kan 

være over for myndigheder, administrati-

on eller over for en potentiel kunde, som 

henvender sig. Det får mange til at for-

lade deres virksomhedsplan, som kun bør 

forlades, hvis der kommer “guld” flyven-

de ind fra højre”, siger Tom Hefting.

Algoritmer til børn

Jacob Sparre Andersen kan sidde i sit  

værksted og bygge Lego-modeller og 

udvikle software. Men han dokumenterer 

også processer og softwareudviklings- 

processer ude hos kunder, og det har vist 

sig at være endnu et værdifuldt produkt.

“Jeg har evnen og lysten til at 

undervise, og jeg kan systematisere og 

forklare arbejdsgange, så alle deltagerne 

ikke bare forstår, hvad de skal gøre, men 

også hvorfor det er en god idé”, siger han.

En typisk arbejdsopgave er at 

udarbejde en algoritme, der skal køre i 

den daglige drift uden problemer.  

Det skete fx, da han bistod i udviklingen 

af et stort onlinespil til børn. Udviklerne 

af spillet havde brug for en innovativ 

indgriben mod, når børnene i spillet 

 2010  2014

Lange videregående uddannelser 20.674 22.686

Lange videregående uddannelser mænd 13.153 13.792

Lange videregående uddannelser kvinder 7.521 8.894

Forskeruddannelser 551 692

Forskeruddannelser mænd 353 425

Forskeruddannelser kvinder 198 267

Kilde: Danmarks Statistik, RAS203: Befolkningen (ultimo november) efter område,  
uddannelse, socioøkonomisk status, alder og køn.

UDVIKLING FOR HØJTUDDANNEDE SOM SELVSTÆNDIGE

Kender vi dig godt?
Kender DM dig godt nok til at kunne give dig den bedste hjælp? I DM Privat arbejder vi for, at de privatansatte 
medlemmer i DM kan få rådgivning og sparring, så de får bedst mulige vilkår på det private arbejdsmarked. 
Vi vil gerne sikre, at du får netop de tilbud og den hjælp, du har brug for.

Så sørg altid for, at DM har dine opdaterede kontaktoplysninger og oplysninger om evt. arbejdsplads. 
Skriv til dm@dm.dk, ring på 3815 6600 eller gå ind på www.dm.dk og opdater dine kontaktoplysninger. 

Så giver du DM de bedste muligheder for at kunne hjælpe dig

DM Privat og selvstændige dm.dk

forsøgte at skrive bandeord i chatten. 

“Det var ikke holdbart at udarbejde en 

liste med alle bandeord, for børn er gode 

til at tænke ud af boksen. Så jeg måtte 

udarbejde en algoritme, som kunne tæn-

ke lige så meget ud af boksen som bør-

nene, og det tror jeg er lykkedes”, siger 

Jacob Sparre Andersen. 

Han har store ambitioner med sin  

virksomhed, men ingen ambitioner  

om vokseværk. 

“Jeg vil gerne samarbejde med andre, 

og jeg har i visse tilfælde hevet andre 

selvstændige med ind på projekter. Jeg 

vil gerne tjene penge og skaber også 

vækst, når jeg løser opgaver, men jeg har 

ingen ambitioner om at få ansatte i virk-

somheden. At ansætte personale og sør-

ge for, at de har det godt, anser jeg ikke 

som min kompetence”, siger han.  

At gå på arbejde handler for ham mest 

af alt om lyst. Det skal være sjovt, og så 

kan han styre tiden bedre.

“Med en datter, der lige er startet i 

skole, er det en fleksibilitet, jeg er meget 

glad for. Jeg er ikke overbevist om, at jeg 

vil være en god chef, men jeg kan leve 

med at være min egen chef”.   
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Prekariatet  
overhaler  
offentlig sektor 

Flere og flere står uden fast arbejde i 

Storbritannien. Antallet af løsansættelser 

på de britiske øer stiger i en sådan grad, 

at prekariatet i 2018 er større end antal-

let af ansatte i den offentlige sektor. 

Ifølge en ny rapport Not Alone fra net-

værket Co-Operatives UK er omkring 4,6 

millioner mennesker svarende til cirka 

15 procent af arbejdsstyrken i Storbri-

tannien nu løstansatte og selvstændigt 

beskæftiget med lave indkomster. Én ud 

af fire nuværende medarbejdere i mel-

lemstore virksomheder og 22 procent i 

små virksomheder i Storbritannien vil 

blive selvstændige. 

Rapporten fokuserer på de behov, som 

selvstændige med lav indkomst og so-

cial og økonomisk usikkerhed har – det 

såkaldte “selvstændige prekariat”. Den-

ne gruppe nyder ikke rettigheder på ar-

bejdsmarkedet og beskyttelse på arbej-

de eller nogle af de implicitte tjenester 

forbundet med at være ansat såsom løn 

eller arbejdspladsforsikring – endsige 

pension eller sygedagpenge.

Udviklingen i Danmark på dette om-

råde er ikke lige så fremskreden som 

i Storbritannien, men den er alligevel 

alarmerende, mener næstformand for 

privatansatte i Dansk Magisterforening 

(DM) Bjarke Friborg. 

“En voksende gruppe mennesker i 

Storbritannien falder uden for det tradi-

tionelle sikkerhedsnet på arbejdsmarke-

det. Så dette er et skræmmebillede for 

Danmark, men vi ser også kreative bud 

og effektive modsvar på, hvordan denne 

gruppe kan klare sig, som kan inspirere 

os”, siger Bjarke Friborg. 

“I DM har vi i flere år bemærket, at 

freelancere, selvstændige i forskellige 

varianter og løstansatte med atypisk be-

skæftigelse bliver mere og mere almin-

deligt, selvom vi herhjemme på den front 

ikke er gået lige så langt endnu som i 

Storbritannien”, siger Bjarke Friborg. 

Løsningen på et for mange usikkert 

arbejdsmarked bliver for mange løstan-

satte og selvstændige at indgå gensidige 

støtte- og forsikringsordninger og danne 

nye virksomhedsformer og kooperativer. 

Flere kooperativer

Et kooperativ driver virksomhed på fæl-

lesskabets præmisser. Og netop den type 

virksomheder er i voldsom vækst – ikke 

bare i Danmark, men i hele Europa. Det 

fortæller Susanne Westhausen, der er 

adm. direktør i Kooperationen, der siden 

stiftelsen i 1922 har været interesse-  

og arbejdsgiverorganisation for  

kooperative virksomheder. 

“Det er rigtig spændende, at vi de sid-

ste 5-6 år har set en positiv udvikling på 

dette område. Især unge mennesker har 

genopdaget denne virksomhedsform”,  

siger Susanne Westhausen. 

Hun er sikker på, at der fremover vil 

komme mange flere kooperativer  

herhjemme.  

“Når vi tænker efter, kender vi alle 

sammen et eller flere kooperativer som 

fødevarefællesskaber, forskellige typer 

bofællesskaber og andre kooperative fæl-

lesskaber som vindmøllelav og antenne-

foreninger. Det er alle eksempler på, hvor-

dan man kan udrette en masse sammen”, 

siger Susanne Westhausen og uddyber.

“Som freelancer eller selvstændig kan 

man blive ensom og ofte omgivet af man-

ge usikkerhedsmomenter, og man skal 

det hele selv. Som en del af et kooperativ 

får man et kollegialt fællesskab og et net-

værk, hvor man kan udvikle sig og hjælpe 

hinanden”, siger Susanne Westhausen. 

Ifølge hende startes medarbejderko-

operativer typisk, fordi jobmarkedet ikke 

lever op til de ambitioner, man har med 

sit arbejdsliv. I flere dele af Europa er der 

en bevægelse blandt unge, som starter 

kooperativer, hvor de ofte med forskelli-

ge akademiske uddannelser opretter kon-

sulentfirmaer på tværs, fordi der helt en-

I 2018 vil der i Storbritannien være flere beskæftiget i prekariatet end i den 
offentlige sektor, viser ny rapport. For mange freelancere og selvstændige er 
løsningen dannelsen af kooperative. Den udvikling er i fuld gang i Danmark. 
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kelt ikke findes lønmodtagerjob til dem 

eller job, som de synes er spændende og 

meningsfulde. 

En anden typisk årsag er, at freelancere 

går sammen og danner et kooperativ for 

at bevare deres lønmodtagerettigheder. 

Og der er mange eksempler på, at 

enkeltmandsvirksomheder går sammen 

og danner et kooperativ som et 

administrationsfællesskab. 

“Mange går sammen i et kooperativ, 

fordi de ser det som en spændende måde 

at eje og have direkte indflydelse på og 

udvikle arbejdspladsen på. Netop det 

bærende formål med virksomheden,  

som typisk er andet end at tjene penge til  

aktionærer, gør denne virksomhedsform 

populær for mange unge”, siger Susanne 

Westhausen. 

Fagforeningernes rolle

Fordelene er ifølge Susanne Westhausen, 

at man som medejer af et kooperativ er 

med helt inde i maskinrummet, når der 

skal tages vigtige beslutninger. 

“For mange er det også et stærkt inci-

tament, at man arbejder for fællesskabet 

og for det formål, man har besluttet”,  

siger hun. 

Et kooperativ har i Danmark ikke en 

fast selskabsform, men Kooperationen 

anbefaler ofte, at man starter med at 

etablere et amba, som ikke kræver etab-

leringskapital, og som har et begrænset 

ansvar, og hvor man kan indrette sine 

vedtægter til at holde fast i det formål, 

man har med virksomheden.

I Danmark har fagbevægelsen en lang 

tradition for at understøtte andelsbevæ-

gelsen med medarbejderejede virksom-

heder, påpeger Bjarke Friborg. Den rolle 

skal fagbevægelsen fortsat spille. 

“Fagforeningerne skal revitalisere 

tanken om at være medlemsforeninger, 

hvor medlemmerne støtter hinanden. 

Både i forhold til kollektivt at opnå 

aftaler og direkte for det enkelte 

medlems selvstændige virke i de 

opgaver og jobåbninger, der kan opstå 

mellem hinanden i en forenings- og 

netværkstanke”, siger Bjarke Friborg.  

Han mener, der er grund til 

med friske øje at se på, hvordan 

fagforeningsmedlemmer helt konkret 

indretter sig i medarbejderejede 

virksomheder som egne chefer med 

demokratiske styreformer.   

“Dette er et skræmmebillede for Danmark, men  
vi ser også kreative bud og effektive modsvar”. 

Bjarke Friborg, næstformand i DM Privat

Engelsk rapport, der fokuserer på de  

behov selvstændige med lav indkomst 

og social og økonomisk usikkerhed - 

den "det selvstændige prekariat” i  

Storbritannien.

Cirka fire ud af fem personer i selvstæn-

dig virksomhed (83%) er enkeltmands-

virksomheder uden ansatte.

Det selvansat prekariat reflekterer 

komplekse og forskelligartede mønstre 

af atypisk arbejde, der vokser

4,6 mio. svarende til 15 procent af ar-

bejdsstyrken i Storbritannien er løstan-

satte og selvstændigt beskæftiget

I 2018 anslås prekariatet større end den 

offentlige sektor i Storbritannien

NOT ALONE

I 2018 vil der i Storbritannien være flere beskæftiget i prekariatet end i den 
offentlige sektor, viser ny rapport. For mange freelancere og selvstændige er 
løsningen dannelsen af kooperative. Den udvikling er i fuld gang i Danmark. 

Not Alone

Trade union and co-operative solutions 
for self-employed workers
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I en villa med lagerplads i den nordlige 

ende af Aarhus ligger en ganske speciel 

virksomhed. Her har ti ansatte deres dag-

lige gang på Forlaget Klim, som har eksi-

steret siden 1984. 

Klim er medarbejderejet som et an-

partsselskab. Det har det været i 32 år.  

En kernekreds på seks personer har siden 

starten både ejet og samtidig arbejdet  

i virksomheden. 

Flere af anpartshaverne øjner nu deres 

pension, men ønsket er, at Klim skal køre 

videre på egne hænder, fortæller cand.

phil. Carsten Vengsgaard, som har været 

medejer siden opstarten i 1984.  

“Den første ejergruppe kom alle fra Mod-

tryk, og Klim startede op på en kombination 

af aktivistarbejde, folk på understøttelse i 

deres fritid og senere iværksætterstøtteord-

ninger, indtil vi kunne løfte løn selv. Lønnen 

var af samme grund altid ligeløn, det er den 

også i dag uanset anciennitet, ejer eller an-

sat”, siger Carsten Vengsgaard.   

Mange af de ting, de foretager sig i dag 

på Klim, har deres oprindelse i det kollek-

tiv, som Modtryk var, og Klim senere blev.

“De vildeste udgivelses- eller frem-

stødsforslag bliver stemt ned, og alle på 

stedet arbejder meget i denne bogbran-

che under omvæltning”, siger han.

Klim undergår dog i disse år et større 

ejerskifte. Tre interne ansatte er blevet 

nye medejere. En af dem er cand.mag. i 

litteratur og filosofi Camilla Rohde Søn-

dergaard, som købte en anpart i Klim for 

tre år siden. 

“Ansvarsfordelingen i virksomheden er 

nok blevet tydeligere i dag, end den har 

været”, siger Camilla Rohde Søndergaard.

Klim har stadig ingen topchef, og ingen 

af lederne sidder på et aflukket direktør-

kontor. Men medejerne har fået et mere 

tydeligt ansvar for forskellige områder i 

virksomheden. Camilla Rohde Sønder- 

gaard er redaktør og medansvarlig for 

salgs- og marketinggruppen.

“68'er-kulturen har præget Klim.  

Noget af det er tilbage, men meget er æn-

dret. Der er kommet en ny generation ind 

i ejerskabet, som ønsker at tage mere an-

svar, i forhold til at virksomheden har an-

satte, og hvor der er mere klare referen-

cerammer og ansvarsfordeling. Det har 

skabt mere gennemsigtighed i rolleforde-

lingen”, siger Camilla Rohde Søndergaard. 

 Fra ide til beslutning er der med Klims 

flade, ikke-hierarkiske struktur stadig  

meget kort vej. Det har vist sig som  

en stor fordel, når der skal tages  

hurtige beslutninger.

“Det er fantastisk at være med til at 

drive og i den grad præge, hvad vi skal 

lave på Klim. Det har man både som  

ansat og jo især også som medejer,  

da vi har ansvar for økonomien. Vi går 

sent hjem og arbejder meget, for virk-

somheden er vores”, siger Camilla  

Rohde Søndergaard.  

Fokus på frivillighed

Midt i København ligger en lille virksom-

hed med en anden speciel konstruktion. 

Der er en virksomhedsejer og fire tilknyt-

tede selvstændige, som hver især er leve-

randører til fællesskabet. 

Virksomheden Ingerfair er den ene-

ste virksomhed i Danmark, som arbejder 

med og udelukkende lever af at rådgive 

om frivilligt arbejde. Det sker gennem fx 

skræddersyede kurser, strategiforløb og 

praksisorienteret faglitteratur til kom-

muner og frivillige organisationer. 

“Vi startede uden en krone på lom-

men, så vi skulle finde en konstruktion, 

hvor vi kunne få nye kolleger uden at 

brænde os med lønudgifter. Så kravet 

blev, at vi kunne tage selvstændige ind, 

som opererer under vores brand, og hvor 

deres succes og Ingerfairs succes hæn-

ger sammen”, siger indehaver Frederik 

Når medarbejderne  
også leder arbejdet
Et voksende antal højtuddannede bliver selvstændige, og i flere tilfælde går de  
sammen i nye kooperativer og anpartsselskaber. I Øst- og vestdanmark ligger to  
virksomheder, som ønsker at gøre tingene på deres egen måde. 

“Lønnen var af samme grund altid ligeløn, det er den  
også i dag uanset anciennitet, ejer eller ansat”. 

Carsten Vengsgaard, medejer af Klim   
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Forlaget Klim har siden opstar-
ten i 1984 været et medarbej-
derejet firmakollektiv uden 
direktører. Fra venstre ses de 
oprindelige ejere Helmuth 
Mikkelsen, Inger Kristensen, 
Alf Andersen, Carsten Vengsga-
ard, Svend Åge Petersen, Joyce 
Grosswiler og Knud Mahler. 

Boll, som startede Ingerfair i 2010 sam-

men med en tidligere kollega fra Mellem-

folkeligt Samvirke.

I Ingerfair skal både store og små op-

gaver give mening for alle. Virksomhe-

den har i fællesskab udviklet en fast for-

handlingsnøgle om fordelingen af den 

indtjening, den får for en opgave. 

Man får mere i lønposen, når man selv 

henter opgaver hjem til virksomheden. 

Men det er ikke økonomiske incitamen-

ter, der driver dem hver især, påpeger 

Frederik Boll. Det er fællesskabet. Der 

ligger meget identitet forbundet med, 

at kunderne vil betale for den viden, de 

hver især kan tilbyde. Og så kan de hver 

især altid takke nej til opgaver. 

“Man har frihed til at sige nej til at 

løse en opgave. Og hvis man har brug 

for at tage 10 ugers sommerferie, så gør 

man det. Det blander jeg mig slet ikke i, 

som en almindelig arbejdsgiver normalt 

ville”, siger Frederik Boll.  

Julia Bjerre Hunt er cand.mag i psyko-

logi og kultur- og sprogmødestudier og 

startede med at være tilknyttet Inger-

fair som honorarlønnet. Som daværende 

dagpengemodtager og i løntilskud i kom-

munen var det for usikkert for hende at 

starte egen virksomhed. Men efter en 

overstået barsel, og vikariatet i kommu-

nen udløb, tog hun chancen og sprang 

ud som selvstændig i Ingerfair. 

“Jeg arbejder meget og har travlt. Men 

jeg har selv valgt dette, og det gør tole-

rancen for at arbejde meget, meget stør-

re. Jeg har mulighed for at sige ja eller 

nej til opgaver, og det er vigtigt. Her bæ-

rer vi hver især en del af risikoen og får 

del i gevinsten efter en fordelingsnøgle, 

og det er meget solidarisk, i og med at  

vi er både hinandens største konkur- 

renter og vigtigste partnere”, siger  

Julia Bjerre Hunt. 

For hende er det ikke en del af idealet 

eller ambitionen at kunne blive fastan-

sat. Men i Ingerfair er man stadig kol-

leger med et fællesskab, temadage og 

julefrokoster som i andre virksomheder. 

Indholdet i arbejdet er for Julia vigtigere 

end størrelsen på lønposen. 

“Jeg kan leve af det, jeg brænder aller-

mest for at arbejde med. Jeg tjener  

nok ikke meget mere, end jeg ville have 

gjort som ansat i Netto. Men jeg synes, 

det er sjovt at gå på arbejde hver dag”, 

siger Julia Bjerre Hunt.   

“Vi skulle finde en konstruktion, hvor vi kunne få  
nye kolleger uden at brænde os med lønudgifter”. 

Frederik Boll, indehaver af Ingerfair  
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Antallet af højtuddannede er herhjemme 

steget med knap 10 procent fra 2010 til 

2014. Hvorfor ser vi i dag på det danske 

arbejdsmarked langt flere freelancere og 

løstansatte end for 10 år siden? 

“Vi ser også denne bevægelse globalt, 

hvor arbejdsmarkedet ændrer sig, hvor 

flere bliver selvstændige i stedet for løn-

modtagere. Det skyldes i høj grad effekter 

af digitalisering og den måde, arbejdsop-

gaver bliver udbudt på. Det er mere plat-

formsorienteret, hvor man udveksler ydel-

ser i forhold til kompetencer og penge. 

Sætter man sig ind i virksomhedernes per-

spektiv, er det nemmere for dem at købe 

ydelserne udefra i stedet for fast at skulle 

aflønne en stor gruppe fastansatte”.

Hvad tænker du, at fagforbundene kan 

gøre, for denne udvikling er jo ikke ny?

“Vi har været opmærksomme på udviklin-

gen, men den skal også have en vis grad 

af volumen, før man for alvor skal om-

favne det. Platforme som Upwork og Uber 

har bestemt været med til at skubbe til 

udviklingen. Det får betydning både for 

samfundet og for os som organisationer. 

Men jeg kan se perspektiv i udviklingen, 

bl.a. i forbindelse med at Dansk Erhverv 

umiddelbart tænker, at dette nye arbejds-

marked kan rummes inden for den nuvæ-

rende aftalemodel, vi har herhjemme. Det 

skal vi udfordrer dem på, for i andre lande 

tyer man meget hurtigt til at lave lovgiv-

ningen om for at sikre rettigheder”. 

Er denne udvikling dermed med til at un-

dergrave det aftalesystem, som fagfor-

eningerne har været med til at kæmpe  

for i mange år?

“Vi skal huske på, at dette er en udvik-

ling, som rigtig mange trives med. Der 

kan være større grad af frihed forbundet 

med at være freelancer. Så det er positive 

strømme for vores medlemmer. Men det 

er klart, at det udfordrer den model, vi 

har brugt hidtil med organiseret arbejds-

kraft. Derfor skal vi som organisationer 

også begynde at tænke i andre baner. 

Hvilke behov har freelancere, og hvordan 

kan fagforeningerne byde ind på dette. 

For det mener jeg helt klart, vi kan”. 

Men det virker, som om systemet har ud-

viklet sig til fordel for arbejdsgiverne,  

da det er nememre at hyre og fyre free-

lancere and fastansatte. Det udfordrer  

vel jer, for hvad skal medlemmerne så  

bruge jer til?

“Ja, det er rigtigt. Det er risikoen. Men 

man skal huske på, at når man står ale-

ne, så har man heller ikke den største 

forhandlingsstyrke. Og man har måske 

heller ikke de rette værktøjer til at få 

udfyldt nogle af de behov, man sikkert 

får gennem et helt arbejdsliv. Der kan 

vi lade os inspirere af den nye udvikling 

mht. nye kollektiver, der svarer lidt til 

andelsbevægelsen i gamle dage, hvor 

selvstændige gik sammen for at styrke 

et produktionsapparat. Når freelancere 

skal konkurrere med et globalt arbejds-

marked, er risikoen, at man prissætter 

sine ydelser så lavt, at man risikerer ikke 

at få lagt penge til side til pension og 

kompetenceudvikling. Her kan fagbe-

vægelsen udvikle sig hen mod andels-

tankegangen, så vi som fællesskab kan 

understøtte udviklingen, hvor vi giver 

freelancere muligheder gennem arbejds-

markedspensionerne og vilkår, som af-

spejler den betalingsmulighed, de har. 

Det kan måske synes lidt fremmed for 

fagbevægelsen at begive sig derind som 

en slags arbejdsgiver som formidlings-

partner, men det kan blive nødvendigt, 

hvis vi skal skabe fællesskaber, der kan 

give freelancere og selvstændige power i 

en forhandlingsposition”.   

Akademikerformand:  
Nyt arbejdsmarked  
udfordrer 
fagforeningerne
Freelancere og selvstændige overtager arbejdsmarkedet, påpeger Akademikernes 
formand, Lars Qvistgaard. Men kan fagforeningerne leve med den udvikling, og  
hvordan ser han deres rolle i fremtiden?
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Hver tiende DM’ers ansættelseskontrakt 

indeholder en klausul. Det er realiteterne 

for privatansatte magistre. Og det er alt for 

meget, mener DM, som derfor har ønsket 

skærpede krav til lovgivningen og rådgiver 

medlemmerne om at få forhandlet klausu-

ler ned, når de står anført i kontrakten. 

Begge dele har haft en stor betydning 

for, at et medlem af DM endte med at få 

forhandlet en klausul helt ud af sin kon-

trakt, da hun skulle starte i et nyt job. Det 

resultat er meget usædvanligt, understre-

ger konsulent i DM Ann Mehl, som rådgav 

DM-medlemmet i sagen. 

“Efter lidt korrespondance frem og tilba-

ge endte arbejdsgiveren efter nogle dage 

med helt at opgive kravet. Han ville ikke 

skrive alt det om og gøre kontrakten for 

kompliceret. Det er første gang i min  

karriere, at jeg har oplevet det udfald”,  

siger Ann Mehl.

Det kvindelige medlem havde ellers 

fået gode vilkår. Det handlede bl.a. om 

32 dages ferie og 70.000 kr. om måneden 

samt 10 procents pension oveni. 

Klausulen trak ned. Det var en non-soli-

citation-klausul, også kaldet en virksom-

hedsklausul. Den går ud på, at den ansatte 

ikke må have kontakt med hidtidige kun-

der, i 12 måneder efter at vedkommende 

er fratrådt. Og efter de gamle regler fulgte 

klausulen paragrafferne i funktionærloven. 

Men fra årsskiftet er der kommet nye 

regler på området. Får en arbejdstager fx 

både en konkurrence- og kundeklausul, 

kan de højst gælde i seks måneder. Des-

uden er der kommet gradueringer ift. den 

kompensation, som arbejdstagerne har 

krav på, hvis der findes andet arbejde i 

den periode, hvor klausulen gælder. 

“De nye regler er bestemt ikke irrele-

vante i forhold til det endelige udfald i 

denne sag”, forklarer Ann Mehl. 

“Arbejdsgiveren skulle i kontrakten 

præcisere, hvilke kunder medlemmet ikke 

måtte kontakte. Desuden skulle løbetiden 

og kompensationsgraden rettes til. Hvis 

dette skriftlighedskrav ikke er opfyldt, så 

er kravet ikke gyldigt”, siger Ann Mehl. 

Hun mener, at opstramningerne i lov-

givningen har givet arbejdstagerne en 

fordel. Arbejdsgiveren skal nemlig nu 

kunne dokumentere, at arbejdstageren 

er en betroet medarbejder. Det skal des-

uden uddybes i kontrakten, i hvor lang tid 

klausulen gælder, og hvordan arbejdsgi-

veren vil kompensere under klausulens 

løbetid for at kunne opretholde den. 

“De finmaskede definitioner er en be-

grænsning i sig selv over for arbejdsgive-

ren, som nu skal leve op til flere krav for 

at kunne give en sådan klausul. Det giver 

os en forventning om, at arbejdsgiverne 

fremover tænker sig bedre om, inden de 

udsteder en klausul, og det er netop, hvad 

vi har ønsket”, siger Ann Mehl.   

Arbejdsgiver opgiver klausul
I et nyt arbejde havde et DM-medlem en 12-måneders kundeklausul påført i sin 
ansættelseskontrakt. Urimeligt, mente DM og rådgav medlemmet til at få forhandlet 
det ned. Arbejdsgiveren endte med helt at droppe kravet. 

· Ansat i minimum 6 mdr. før virksom. 

·  En række oplysninger skal foreligge 

skriftligt fra arbejdsgiver. 

·  Økonomisk kompensation i hele  

klausulens/klausulernes løbetid. 

·  Kompensation for de 2 første mdr.  

udbetales som engangsbeløb. 

·  Kan maksimalt løbe i 12 mdr. fra  

fratrædelsestidspunkt/6 mdr. ved  

kombinerede klausuler. 

GYLDIGHEDSBETINGELSER FOR  
KONKURRENCE-, KUNDE- OG  
KOMBINEREDE KLAUSULER FRA 2016 

Vi vil gerne invitere dig …
Men har vi dine kontaktoplysninger? 

Vi udsender nyhedsbreve, inviterer til arrangementer og holder jer opdaterede med, hvad der foregår i huset. 
Men det kan vi kun gøre, hvis vi har din nyeste mailadresse – den, du rent faktisk tjekker!

Skriv til dm@dm.dk, ring på 3815 6600 eller gå ind på www.dm.dk og opdater selv dine oplysninger og opdater 
dine kontaktoplysninger. Så lover vi, at du også får nyheden eller invitationen næste gang.

Vi glæder os til at kommunikere med dig!

Landsklubben for selvstændige & freelancere dm.dk
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Voksende pres på  
fagforeninger i Europa 
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. 

Det sker i Spanien. I Belgien. I Frankrig, 

Finland og i England. Arbejdstagere i et 

voksende antal europæiske lande ser 

med bekymring på, hvordan mange års 

tilkæmpede rettigheder er under pres og 

visse steder allerede under forandring. 

Flere steder er det kommet til voldsomme 

sammenstød ved store demonstrationer 

mellem offentlige myndigheder og  

arbejdstagere. 

Det skete senest i slutningen af maj 

måned i Frankrig. Her er en ny arbejds-

markedslov på vej, som vil gøre det 

nemmere for arbejdsgivere at fyre an-

satte. Loven har i flere måneder kastet 

hundredtusindvis af lønmodtagere og 

studerende på gaden. 

Store strejker og demonstrationer har 

spredt sig i Frankrig, hvor demonstranter 

senest blokerer landets olieraffinaderier, 

og også franske lufthavne forventer strej-

ker blandt personalet.

Fagforeningerne minus den moderate 

CFDT har afvist enhver tale om forhand-

linger om ændringer. Kampviljen mod 

loven bliver ikke mindre af, at de mange 

konkurrerende faglige organisationer for-

søger at overgå hinanden i kampen om at 

vinde medlemmer i et land, hvor kun om-

kring seks procent af lønmodtagerne er 

medlemmer af en fagforening, skrev Poli-

tiken i slutningen af maj måned efter sto-

re sammenstød mellem politi og demon-

stranter i Paris’ gader. 

Det voksende pres på arbejdstagernes 

rettigheder i Frankrig og andre europæi-

ske lande sker ofte på initiativ fra de na-

tionale regeringer, som ønsker at ændre 

lovgivningen. 

“Fagbevægelsen i de enkelte lande op-

lever at blive sat uden for indflydelse som 

partnere. Det kan skyldes både regerin-

gen og arbejdsgiverne, men det kan også 

skyldes, at visse fagforeninger helt en-

kelt ikke er professionelle nok i deres for-

handlingsmodus”, siger forhandlingskon-

sulent i DM Elisabeth Tosti.

Hun er netop blevet genvalgt som for-

mand for Uni Europa Professionals &  

Managers (Uni Europa P&M), som er en 

del af den internationale paraplyorga-

nisation Uni Global Union, som organi-

serer 20 mio. medlemmer på det private 

arbejdsmarked inden for service gennem 

900 faglige organisationer i 158 lande. 

Verdens bedste

Elisabeth Tosti påpeger, at det dialog-

prægede forhandlingsklima herhjemme 

ofte har ført til, at både fagbevægelse 

og arbejdsgiverorganisationer står sam-

men om at løse udfordringer af også sam-

fundsmæssig betydning. I Danmark har 

vi et fleksibelt arbejdsmarked, men taler 

vi om indholdet af overenskomster, er vi 

blandt de bedste. I flere andre europæi-

ske lande ulmer uroen. 

Det startede i det små i Spanien, hvor 

et medlem og tillidsrepræsentant blev ar-

resteret, fordi hun havde spørgsmål til ar-

bejdsmiljø på sin arbejdsplads. Der hjalp 

Uni Europa den spanske fagforening i sa-

gen, og for en måned siden blev den span-

ske kvinde helt frikendt ved en højeste-

retsdom i Spanien. 
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I Finland har regeringen også taget 

skridt mod forringelser af arbejdstager-

nes rettigheder.

“Det er kommet som et chok, at den 

finske regering har taget initiativ til at 

blande sig så markant i arbejdsmarkeds-

forhold, fordi Finland er et af de nordiske 

lande, hvor der normalt er en god dialog 

mellem arbejdsgivere og de faglige orga-

nisationer om forholdene på arbejdsmar-

kedet”, siger Elisabeth Tosti.

I England har regeringen fremlagt et lov-

forslag om, at fagforeninger op til en vars-

let strejke ikke må ytre sig i offentligheden. 

“Her bliver det ikke bare et spørgsmål 

om rettigheder for arbejdstagere, men 

et spørgsmål om ytringsfrihed. Englands 

største faglige organisation, Unite, iværk-

satte sammen med Uni Europa en større 

protestindsamling, hvor flere hundrede 

tusinder skrev under, og dele af lovgivnin-

gen er nu også trukket tilbage. Så det lyk-

kes at gøre en forskel, når vi samler kræf-

terne”, siger Elisabeth Tosti. 

EU er nøglen

Uni Europa har ikke adgang til at være for-

handlingspartner i relation til de nationale 

overenskomster i de enkelte lande. I stedet 

yder organisationen fx økonomisk, mo-

ralsk og juridisk støtte, hvor det er nødven-

digt. Og der rejses debat i medierne. 

“Derudover laver vi policyarbejde over 

for EU-Kommissionen. Under Barroso blev 

der igangsat et arbejde om Better Regu-

lation, som reelt handlede om deregule-

ring. Det afstedkom bl.a. et forslag om, at 

arbejdsmiljølovgivningen ikke skulle være 

gældende for virksomheder med under 

250 ansatte. Det ville få stor betydning for 

mange danske virksomheder, og Barroso 

endte da også med at trække forslaget ef-

ter massivt pres fra bl.a. de faglige organi-

sationer”, siger Elisabeth Tosti.  

Hun påpeger, at der sker en højredrej-

ning i hele Europa, hvor sociale standar-

der og arbejdstagerrettigheder bliver ud-

fordret. Nøglen til at vende den udvikling 

er indflydelse på EU-niveau. 

“Mange problemstillinger er grænse-

overskridende. Det er arbejdskraften 

også blevet. I den forbindelse er direkti-

verne naturligvis i fokus, men vi har også 

en direkte dialog med Kommissionen og 

arbejdsgiverorganisationerne, hvor vi 

forsøger at finde fælles fodslag om me-

get komplekse problemstillinger”, siger 

Elisabeth Tosti.  

I øjeblikket blinker Storbritanniens 

mulige udmeldelse af EU – den såkaldte 

Brexit – ved afstemningen den 23. juni 

med rødt på EU-dagsordenen. 

“Spørgsmålet er, om vi med UK's mu-

lige udmeldelse vil se de første reelle 

skridt til et Europa i flere rum, hvor en 

række lande går sammen i et endnu tæt-

tere politisk og økonomisk samarbejde, 

mens andre vælger at blive i periferien. 

Det vil også få betydning for den nuvæ-

rende rollefordeling og magtbalance 

mellem de enkelte medlemsstater,  

EU-Kommissionen og Parlamentet”,  

fortæller Elisabeth Tosti.   
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Den europæiske paraplyorganisation 

for 7 mio. arbejdere inden for service. 

Består af 16 sektorer og grupper, her-

under Professionals & Managers (P&M). 

Disse arbejdere og ledere spiller nøg-

leroller i virksomheder, organisationer 

og samfundet. Nyvalgt formand for Uni 

Europa P&M er forhandlingskonsulent i 

DM Elisabeth Tosti. 

Uni Europa er en del af Uni Global Uni-

on, der repræsenterer 20 mio. arbejdere 

over hele verden i 158 lande. 

Læs mere om Uni Europa og sektorerne 

på http://www.uni-europa.org/  

UNI EUROPA



Korttids- og projektansættelser er på fremmarch sammen  

med flere selvstændige og freelancere, der sælger deres ydel-

ser på time- eller opgavebasis. Flere virksomheder skiller sig 

af med fastansatte og tilbyder i stedet en tilknytning som  

selvstændig konsulent. 

For nogle DM-medlemmer har udviklingen skabt helt nye  

arbejdsområder og mulighed for gode indtægter og speciali-

sering. For andre et markant indtægtstab og underminering 

af deres faglighed. 

Ikke desto mindre tiltrækker dagens DM netop medlem-

mer af alle typer, fordi det stadig giver rigtig god mening at gå 

sammen og opnå fælles fordele som fx lønsikring og a-kasse 

samt adgang til faglige netværk og til professionel rådgivning. 

Sammen står vi stærkere, hvad enten vi sælger vores arbejds-

kraft som lønarbejdere, selvstændige eller i en kombination. 

Med et mere sammensat DM og på et stærkt broget arbejds-

marked er det imidlertid nødvendigt, at DM kan gå ad flere 

spor samtidigt. Konkret skal vi både gå overenskomstvejen, 

påvirke lovgivning og gå i spidsen for flere ordninger, hvor vi 

som medlemmer kan støtte og bruge hinanden gensidigt. 

Alle tre spor kræver dog nytænkning, da det ikke uden videre 

giver mening at presse alle ind i en bestemt skabelon: 

1)  Over for arbejdsgiverne skal vi satse på flere overenskom-

ster, der sikrer en bund under løn og arbejdsvilkår, fx ved at 

deltids- og korttidsansatte skal have del i samme goder som 

de fastansatte, og at der er begrænsninger på at forvandle 

fastansatte til løst tilknyttet arbejdskraft. I lyset af presset 

på mange af de nuværende overenskomster er der dog også 

et helt basalt behov for at styrke vores forhandlingskraft ved 

hjælp af aktive og levende arbejdspladsklubber. 

2)  I forhold til lovgivningen peger fingeren på funktionærlo-

ven og dagpengeområdet, idet der her ikke tages højde for 

en situation med mange freelancere uden en enkelt og fast 

arbejdsplads. Her må det være muligt at regulere, så løst til-

knyttede fx får bedre vilkår for barsel, et godt arbejdsmiljø 

og genoptjening af dagpengeret, ved at lønarbejde og selv-

stændigt virke bliver ligestillet. 

3)  Sidst, men ikke mindst, skal vi opdyrke nye fællesskaber, 

hvor fx selvstændige kan støtte hinanden via værdinetværk 

og partnerskaber, eller hvor medarbejderne i en virksomhed 

ejer hver deres andel og deler sol og vind lige, og hvor udbyt-

tet går til fælleskassen frem for til eksterne aktionærer. 

Ingen af de tre spor kan løse alle problemerne alene. Men ved 

at kombinere flere spor kan vi komme nærmere.   
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Et inkluderende DM uden  
“one size fits all” 

L E D E R    af Bjarke Friborg, næstformand i DM Privat og selvstændige

Skab fornyet glæde i dit arbejde 
Jobudvikling 

Nogle gange er det værd at forsøge at forbedre det job, du sidder i, frem for at fi nde et nyt. Med denne workshop får du 
inspiration fra magistre, som er lykkedes med at genfi nde gejsten og arbejdsglæden i arbejdslivet uden at fi nde et nyt job.
Du får kendskab til et teoretisk udgangspunkt bag begrebet jobudvikling, og vi vil se på en stor undersøgelse udarbejdet 
blandt magistre, som er lykkedes med at forbedre arbejdsglæden gennem en kvalitativ forbedring af deres jobindhold. 
Endelig får du en række helt konkrete råd til, hvordan du selv kan arbejde med jobudvikling i din ansættelse.

Tid og sted: 
1. september 2016 kl. 17-20 i København.
Kun for medlemmer. Deltagelse gratis.
Tilmelding på DM’s hjemmeside www.dm.dk under Kurser og arrangementer. dm.dk
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