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Den sidste weekend i november samledes flere 
hundrede medlemmer af Dansk Magisterforening 
(DM) for første gang til kongres for at fastlægge 
foreningens arbejdsprogram de næste tre år. 

Første
 kongres i DM

Flere hundrede medlemmer var samlet til DM’s første kongres den sidste  

weekend i november på Langelinie Pavillonen centralt i København. 

Kongressen er et nyt tiltag i DM’s måde at organisere sig på. Den vil fremover  

træde sammen hvert tredje år for som foreningens øverste politiske myndighed  

at fastlægge rammerne for politik og prioriteringer i kongresperioden. 

Formand for Dansk Magisterforening (DM) Camilla Gregersen forklarer, at DM 

sætter medlemsdemokratiet højt. Derfor har man valgt, at det fremover er Kongres-

sen, der vedtager og konkretiserer arbejdsprogrammet for de kommende tre år. Artiklen fortsætter på side 2  



“Et af de væsentlige elementer i ar-

bejdsprogrammet for de næste tre år er, 

at DM skal styrke organiseringen. Vi vil 

gerne inddrage flere medlemmer aktivt. 

Engagerede medlemmer er forudsætnin-

gen for et fagligt fællesskab”, siger Camil-

la Gregersen. 

DM’s hovedbestyrelse fremlagde op til 

kongressen fem punkter til et arbejdspro-

gram for DM i perioden 2017-2020, som 

skulle diskuteres og vedtages. De fem 

punkter omhandlede: 

•  Styrket organisering på arbejdspladser 

og studiesteder 

•  God start på arbejdslivet – under  

studiet og efter eksamen

•  Styrket offentligt finansieret forskning 

og uddannelse

• Et godt arbejdsliv for alle 

•  Sikkerhed for medlemmerne på et  

ændret arbejdsmarked.

Delegeredes rolle

På kongressen deltog en række delegere-

de medlemmer. De bliver valgt for tre år 

og er med til at præge den retning, som 

DM skal bevæge sig i.

I DM’s vedtægter skal der gennem  

sektorerne udpeges et antal delegerede, 

som svarer til 0,5 procent af foreningens 

medlemmer. 

Per 1. marts 2016 var der 50.990 med-

lemmer i DM, og da 0,5 procent svarer til 

255, er det det antal delegerede, der var 

plads til på kongressen. 

Fordelingen af de delegerede sker ud 

fra, at 53 pladser er fordelt på forhånd.  

Blandt andet er medlemmerne af Hoved-

bestyrelsen selvskrevne medlemmer af 

kongressen. DM Studerende kan udpege 

20 delegerede, DM Leder fem delegerede, 

og det samme kan pensionisterne. 

De øvrige 202 delegerede pladser for-

deles mellem sektorerne DM Viden, DM 

Offentlig og DM Privat efter de tre sekto-

rers indbyrdes størrelse. 

Derudover blev antallet af delegere-

de fordelt efter antallet af medlemmer 

blandt DM’s tre største sektorer, DM  

Viden med 77 delegerede, DM Offentlig 

med 63 delegerede og DM Privat med  

62 delegerede. 

Dertil kommer, at alle medlems-

fora skal have mulighed for at ud-

pege op til fem delegerede, som 

kommer oven i de 0,5 procent af 

foreningens medlemmer. 

På kongressen lægger DM 

op til, at de delegerede har 

reel mulighed for at præge 

DM’s overordnede politik. 

Formand for DM Privat-sek-

toren Jens Groth Andreasen 

pointerer, at det er vigtigt, at 

DM’s delegerede på denne kon-

gres rent faktisk føler, at de kan 

bidrage med synspunkter til ar-

bejdsprogrammet og dermed få ind-

flydelse på DM’s politik. 

“Det er jo første gang vi afholder 

kongressen, så vi ved ikke, hvor stor 

diskussionslysten bliver, og hvilke 

forskellige interesser der kan pop-

pe op. Men kongressen skal afspej-

le, at DM er en forening med man-

ge forskelligartede medlemmer, og 

det skal vi naturligvis kunne rumme”,  

siger Jens Groth Andreasen. 

Han forklarer, at området omkring 

atypsk beskæftigelse fylder meget for 

DM Privat-sektoren. Derfor er han også 

tilfreds med, at der i kongresprogram-

met er lagt op til, at det er et hoved-

punkt, der skal behandles. 

Et andet område er hele organise- 

ringen af medlemmerne og arbejds- 

pladserne. 

“Der har privatsektoren også selv-

stændige og freelancere, og mange med-

lemmer er desuden på en arbejdsplads 

som eneste DM’er eller akademiker. Det 

giver nogle helt specielle udfordringer 

for privatsektoren i forhold til organise-

ring, som jeg håber, vi får diskuteret”,  

siger Jens Groth Andreasen. 

Særlige udfordringer på privatområdet

DM’s formand, Camilla Gregersen, erken-

der også, at der er særlige udfordringer 

for DM på privatområdet. 

  Artikel fortsat fra forsiden

“Vi vil gerne inddrage 
flere medlemmer aktivt. 
Engagerede medlemmer 
er forudsætningen for  
et fagligt fællesskab”. 

Camilla Gregersen,  
formand for Dansk Magisterforening

DM’S FØRSTE 
KONGRES ...

...afholdtes den 26.  
og 27. november i  

Langelinie Pavillonen,  
København.
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“Der er ingen tvivl om, at det er på det 

private område, at der er færrest klubber 

og tillidsvalgte, så her er virkelig et orga-

niseringspotentiale. Bare at få velfunge-

rende klubber eller valgt en arbejdsmil-

jørepræsentant vil mange steder være et 

stort fremskridt”, siger Camilla Gregersen. 

Hun mener, at når DM skal arbejde med 

organisering, er det oplagt at tage ud-

gangspunkt i medlemmernes faglighed. 

“Medlemmernes faglige identitet fyl-

der meget, og det gælder, uanset om man 

arbejder inden for medico eller med kom-

munikation”, siger Camilla Gregersen.  

 DM's formand forklarer, at arbejdsmar-

kedet forandrer sig hastigt i disse år.  

En af de store bevægelser er, at der kom-

mer flere privatansatte akademikere set 

i forhold til offentligt ansatte, både fordi 

der er et stort potentiale for nye virksom-

heder, og fordi etablerede virksomheder 

ansætter flere akademikere. De foran-

dringer diskuterer DM også. 

“Fastansættelser er ikke længere auto-

matisk normen, og nye ansættelsesfor-

mer opstår på godt og ondt. Forståelse 

af og diskussioner på alle planer i DM om 

forandringerne er en forudsætning for, at 

DM kommer ind i fremtiden og kan vare-

tage medlemmernes interesser optimalt 

på et forandret arbejdsmarked”, siger  

Camilla Gregersen.  

Ifølge Jens Groth Andreasen er der sta-

dig mange privatansatte, som ikke opfat-

ter DM som et naturligt valg for dem.

Det skyldes både manglen på DM-over-

enskomster i privatsektoren, og at der 

er mange andre fagforeninger, som har 

tilbud, der opfattes som mere målrettet 

mod specifikke uddannelser. 

“Det er derfor meget vigtigt for DM, 

at vi kan skabe en større loyalitet og en-

gagement. Vi vokser i privatsektoren, 

men vi kunne vokse meget mere, når vi 

ser, hvor stort potentialet er”, siger Jens 

Groth Andreasen.   

Er DM’s øverste politiske myndighed 

og fungerer fra udpegelsen af de  

delegerede frem til afholdelsen af 

næste valg til Hovedbestyrelse og 

andre bestyrelser. Der kan indkal-

des til ekstraordinære kongresmø-

der i løbet af en kongresperiode, 

men ellers er det den ordinære  

kongres, der er det naturlige sam-

lingspunkt for de delegerede. 

KONGRESSEN 

• DM Viden 77 delegerede 

• DM Offentlig 63 delegerede

• DM Privat 62 delegerede

• DM Studerende 20 delegerede

• DM Leder 5 delegerede

• DM Pensionister 5 delegerede

ANTAL DELEGEREDE PER SEKTOR  
PÅ KONGRESSEN

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
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Ekspert: 

Lyt med på  
sociale medier 

Nye apps og digitale platforme ud-

vider konstant paletten for, hvor og 

hvordan politiske organisationer og virk-

somheder kan komme i kontakt med eksi-

sterende og potentielt nye medlemmer  

og kunder i butikken. 

Men det betyder ikke, at virksomheder 

skal være til stede overalt på én gang. 

“Der ligger en guldgrube af indhold på 

de sociale medier. Lytter man til bruger-

nes stemmer på de sociale medi-

er og tager input med vi-

dere i systemet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til beslutningstagerne, så vil brugerskaren 

opleve, at de bliver hørt og taget  

seriøst”, siger Mads Keilberg Johansen, 

som er digital chef hos Holm Kommunika-

tion, der beskæftiger sig med digital PR og 

kommunikationsrådgivning. 

Han mener, det er blevet sværere at 

trænge igennem med et budskab, fordi der 

er så mange platforme og dygtige stemmer 

til stede i debatten. Men samtidig er ve-

jen til den enkelte beslutningstager blevet 

mere direkte end nogensinde før. 

“På Twitter kan man fx skrive offentligt 

til en politiker, som sidder i folketingssa-

len, og få denne til at tage en sag med vi-

dere på dine vegne. Denne direkte indfly-

delse har man ikke tidligere haft mulighed 

for. Så udviklingen er hverken entydigt god 

eller dårlig, når det gælder mulighederne 

for at blive hørt og øve indflydelse”, siger 

Mads Keilberg Johansen. 

DM’s sektor for privatansatte vokser, og det samme 
gør virvaret af digitale medier og platforme, hvor 
DM’s medlemmer er. Men politiske organisationer 
skal ikke være på alle platforme, påpeger 
digital ekspert og fremhæver Alternativet som 

foregangseksempel. 

“Der ligger en guld- 
grube af indhold på  
de  sociale medier”. 

Mads Keilberg Johansen,  
Holm Kommunikation
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Ekspert: 

Lyt med på  
sociale medier 

Fra Facebook til Snapchat

For DM’s vedkommende handler den po-

litiske kommunikation især om pressear-

bejde i medierne, debatindlæg og analy-

ser, som tilbydes medierne for at skabe 

debat, og så på de digitale platforme 

Facebook og Twitter. 

Her er det tit DM's formand, der udta-

ler sig, men det kan også sagtens være 

andre DM-politikere, medlemmer el-

ler ansatte i DM’s sekretariat, forklarer 

DM’s kommunikationschef Esben Geist. 

“Vi har satset meget på Twitter i den 

politiske kommunikation, fordi det er et 

godt netværksmedie til at få indflydel-

se og til at nå massemedierne. Desuden 

bruger vi Facebook meget, hvor vi også 

har mange følgere. Det handler om res-

sourcer, og hvor vi får mest ud af at være 

til stede”, siger Esben Geist.

Han forklarer, at mails stadig er en me-

get effektiv kanal, når det gælder kommu-

nikationen med foreningens medlemmer.  

“Mange analyser viser, at mails stadig 

er en glimrende kanal, så det bruger vi 

flittigt. DM's hvervesamarbejde begyn-

der desuden at teste Snapchat ifm. en ju-

lekalender, så det bliver sjovt at se, hvad 

man får ud af det”, siger Esben Geist. 

Nogle dagsordener og debatter er  

nemmere for DM at sætte sit præg på 

end andre. Et af de områder, hvor  

det halter for DM, er privatområdet,  

forklarer Esben Geist. 

“Vi skal bruge noget konkret sub-

stans for at lave pressearbejde, og  

det er en særlig udfordring på privat-

området, fordi medlemmerne her  

er særlig forskelligartede. Mange har  

ikke engang en overenskomst”,  

siger Esben Geist. 

Men fordi et stigende antal DM-med-

lemmer finder beskæftigelse på pri-

vatområdet, skal DM også i stigende 

grad fokusere på, hvordan man kan 

fastholde og hverve og nye medlemmer. 

“Det er et område, DM må gøre noget 

ved, og her er kommunikation kun en 

lille del af det. Vi kan konstatere, at det 

ikke er supermange historier, vi pres-

semæssigt kan løfte ud over rampen på 

privatområdet lige nu, så vi er nødt til 

fremadrettet at arbejde med at udbyg-

ge vores viden om det private arbejds-

marked”, siger Esben Geist. 

At det er svært, skyldes ifølge ham en 

blanding af mediebilledet, men også  

selve DM’s organisation. Der skal opdyr-

kes nyt land, og der skal meget mere  

fokus på fx arbejdsmiljø. Det kan DM  

arbejde for at forbedre, uden at der 

nødvendigvis er overenskomst på den  

enkelte arbejdsplads. 

“DM skal kunne pege på nogle løsnin-

ger for at få indflydelse, og der mangler 

vi noget på hele det private område,  

og det handler om mere end kun  

kommunikation”, siger Esben Geist. 

Alternativet er alternative

Mads Keilberg Johansen fremhæver det 

politiske parti Alternativet som en poli-

tisk organisation, der griber de digitale 

muligheder og gentænker måderne at  

udkomme på.

Alternativet har fx med “Altivisten”  

lavet sit helt eget medie, som er åbent for 

alle til at bidrage med skriftlige indlæg, 

videoer, podcasts, fotos, kunstværker  

eller en kombination af det hele. Her kan 

partiet møde sine vælgere og samtidig  

invitere nye potentielle vælgere til at  

engagere sig i debatter.

“Det ligger meget dybt i Alternativet  

og dets medlemmer, at man skal gribe  

og lege med de nye digitale muligheder. 

Det kan godt være, man fejler i første  

omgang, men så har man lært noget,  

man kan tage med videre, og det er en 

vigtig læring, som mange organisationer 

kunne tage ved lære af”, siger Mads Keil-

berg Johansen.

Ifølge ham handler det for virksomhe-

der og organisationer om at fokusere på at 

være til stede, hvor det giver mest mening.

“Der er mange virksomheder, der tror, 

de er gearet til at agere på mange sociale 

medier samtidigt, men de burde starte 

med at spørge sig selv om, hvem de  

vil tale med, og hvad de vil opnå, for  

der er stor forskel på tværs af de  

forskellige platforme”, siger Mads  

Keilberg Johansen.   

“Vi er nødt til fremadrettet at arbejde med at udbygge 
vores viden om det private arbejdsmarked”. 

Esben Geist, Dansk Magisterforening
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Mængden af digital information skyller ind 

over os som en tsunami. Og den river alt 

med sig på sin voksende færd gennem det 

digitale landskab. 

“Mængden af information er som at kig-

ge på ti samlebånd på én gang, som kører 

stadig hurtigere og hurtigere i tempo. Det 

bliver umuligt at skabe sig et ordentligt 

overblik og sværere af opnå viden”, siger ad-

færdsforsker på Roskilde Universitet Pelle 

Guldborg Hansen, som også er medforfat-

ter til bogen “Oplysningens blinde vinkler”, 

der viser, hvordan informationsstrømme 

både kan oplyse og manipulere os. 

Selv om information er blevet meget 

mere tilgængelig gennem digitale nyheds-

platforme, så er ikke al information sand, 

og det bliver stadig sværere for borgerne at 

tjekke fakta, forklarer han.  

“I dag spreder en masse information sig 

over store afstande enormt hurtigt. Distan-

cen gør det sværere at dobbelttjekke fakta, 

og det betyder, vi nemt føler os velinforme-

ret, men at vi måske slet ikke har hverken 

den rigtige information eller tilstrækkelige 

viden til at agere i demokratiet på et oplyst 

grundlag”, siger Pelle Guldborg Hansen.

 

Falsk information hos telegiganter

Diskussionen om misinformation spredt 

gennem digitale platforme er højaktuel. 

Presset på de to telegiganter  

Facebook og Google er vok- 

set efter Donald Trumps 

valgsejr i det ame- 

rikanske valg. 

Facebook og Google er til stadighed 

de medier, hvor mange mennesker finder 

deres nyheder og information, og er ble-

vet en magtfaktor i demokratiet. Men en 

række nyheder, der har været spredt un-

der valgkampen på de to medier, har vist 

sig at være falske og har fået skylden for 

indirekte at medvirke til Trumps sejr. 

“Vi forventer, at de platforme er objek-

tive, og det er den fortælling, som Face-

book vil gøre alt i verden for at oprethol-

de. Derfor er de meget sårbare, når deres 

magt bliver udstillet. Hvis det viser sig,  

at den magt er baseret på usaglige  

kriterier, så smuldrer de”, siger medie-

analytiker Jan Birkemose til Politiken  

og konkluderer:

“I det øjeblik, de selv indrømmer deres 

ansvar, påtager Facebook sig en umulig 

rolle som redaktør for det halve af ver-

den. Det er et urimeligt ansvar, som  

ingen kan løfte”.

Sandhedsalgoritmer

Pelle Guldborg Hansen forklarer, at  

Google og Facebook er begyndt at kigge 

på at sortere falske nyheder fra. Man kan  

ifølge ham forestille sig, at de fremover  

arbejder med sandhedsalgoritmer. 

Der er brug for at få sorteret i nyheds-

strømmen. Instanser som pressen, som 

normalt har påtaget sig rollen som 

sandhedens vogtere, er selv 

kommet under et voldsomt 

tidspres og får sværere ved 

at efterleve det ansvar.  

Borgerne skal derfor også lægge et pres på 

ngo'er og politiske organisationer, for at 

de skal faktatjekke magthaverne. 

“Som politisk organisation skal man tur-

de sige til sine medlemmer, at ingen kan 

tage stilling til alt, og derfor bliver du nødt 

til at have tillid til, at vi tjekker fakta for 

dig”, siger Pelle Guldborg Hansen. 

I dag kan borgerne selv samle en de-

monstration på fx Facebook uden om fag-

foreningerne. Det kan nemt sætte fagfor-

eningen skakmat i en sag og i sidste ende i 

dens eksistensberettigelse. 

“En fagforening skal derfor virkelig kere 

sig som sin troværdighed, for ellers kan 

der komme pres fra medlemmerne om, at 

de selv håndterer problemerne på arbejds-

markedet”, siger Pelle Guldborg Hansen. 

Men er der grund til at tro, at borgerne 

vil blive bedre til at håndtere al den infor-

mation, og at vi med tiden kan vende det 

til noget positivt? Pelle Guldborg Hansen 

er ikke optimistisk.  

“Teknologien vinder frem, men  

der er aktuelt ikke noget der viser,  

hvad der skal redde os fra al den infor-

mation andet end informationen”,  

siger han og påpeger:

“Verdenshistorien viser, at civilisationer 

med tiden kollapser. Der er ingen grund 

til at tro, at Europa om 300 år vil være 

demokratisk. Vi har aldrig haft så meget 

fred og velfærd, som vi har nu, og det gør, 

at folk tager tingene for givet. Det ender 

i et kollaps, og så får vi sikkert noget an-

det”,  siger Pelle Guldborg Hansen.   

“Mængden af information 
er som at kigge på ti 
samlebånd på én gang”. 

Pelle Guldborg Hansen, Roskilde Universitet

Informationsvirvaret fordummer os
Facebook og Google og blevet en magtfaktor blandt nyhedsmedierne, men  
har vist sig også at sprede falske nyheder. Mængden af information er blevet  
så enorm, at det er blevet umuligt for os at navigere rundt i sandheder og 
falskheder, og det fordummer os, påpeger adfærdsforsker.  

Pelle Guldborg Hansen (til højre) har 
sammen med Vincent Hendricks skrevet 
“Oplysningens blinde vinkler”, der viser, 
hvordan informationsstrømme både  
kan oplyse og manipulere os.
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Et stort pres på det amerikanske marked 

for insulin har haft store konsekvenser for 

flere hundrede danske medarbejdere hos 

den danske insulingigant Novo Nordisk. 470 

ansatte er blevet afskediget. 

Heriblandt er omkring 200 akademikere, 

hvor 124 hører under virksomhedens aka-

demikerklub. 13 af de afskedigede er med-

lemmer i Dansk Magisterforening. 

“Det er mange. 30 personer blev taget af 

listen, fortrinsvis fordi der var tale om folk, 

som var på vej på pension, og de har fået en 

o.k. fratrædelsesordning ligesom mange af 

dem, der har været ansat i en længere pe-

riode. Men for de seneste ansatte, som har 

mistet arbejdet, kunne vi godt have ønsket, 

at de havde fået bedre fratrædelsesvilkår”, 

siger Nanna Bruun, som er bestyrelsesmed-

lem i Novo Nordisks akademikerklub og 

process supporter for Assembly i Hillerød. 

“Forløbet har været respektfuldt, men 

forhandlingerne var hårde. Antallet blev 

sat ned med 30 personer. Der er tale om fri-

villige fratrædelser, så selv om det er skåret 

ned til 470 personer, er det reelt 500, som 

har mistet arbejdet”, siger Nanna Bruun.  

Op til fyringsrunden leverede Novo Nor-

disk et halvårsregnskab, der blandt andet 

bød på en historisk stor nedjustering af 

de langsigtede mål. Selskabets aktie faldt 

derefter med mere end 15 procent. Det har 

medført, at Novo samlet set har afskediget 

1.000 ansatte, hvoraf knap halvdelen altså 

er ansat i Danmark. 

Nanna Bruun påpeger, at især forsk-

ningsafdelingerne og backoffice er blevet 

hårdt ramt af afskedigelserne. Med fyrings-

runden har Novo Nordisk skåret omkring 

2,4 procent af koncernens samlede ar-

bejdsstyrke på verdensplan.

Ingen DM-overenskomst på Novo

Loven om varsling i forbindelse med afske-

digelser lægger op til, at medarbejderne 

skal komme med et bud på hvordan virk-

somheden kan spare penge og omstruktu-

rere processer, så antallet af afskedigelser 

mindskes mest muligt. Det skal altså være 

medarbejderrepræsentanter, der skal for-

handle afskedigelsesvilkårene på medar-

bejdernes vegne. 

DM har ikke overenskomst på Novo. Det 

er derfor Novo Nordisk Akademikerfor-

ening (NAF), hvor potentielt set alle aka-

demikere i Novo kan melde sig ind, der har 

stået for de direkte forhandlinger med le-

delsen om afskedigelsesvilkårene for de fy-

rede medarbejdere. 

“At DM ikke er med i forhandlingerne 

skyldes, at Novos medarbejderne har et 

meget velfungerende system, hvor DM er 

indirekte repræsenteret med medlemmer i 

NAF”, siger Tina Andersen. 

Hun forventer, at alle afskedigelser er 

eksekveret, og forventer ikke flere afskedi-

gelser på Novo foreløbig. 

Afskedigelserne i Novo er ikke sket  

systematisk, forklarer Tina Andersen.  

De 13 ramte DM’ere er ligesom de andre 

fyringsramte spredt i virksomheden. Fyrin-

gerne har ramt bredt i forhold til faglig-

hed. Både akademikere, laboranter, tekni-

kere og HK’ere fyres. Men det er  

især Novos store afdelinger i Måløv og 

Bagsværd, der er blevet hårdt ramt af  

afskedigelserne. 

“Hvem der er blevet udpeget, er beslut-

tet længere oppe i systemet. Det viser til-

bagemeldingerne og proceduren. Det er 

heller ikke unaturligt, at den øverste ledel-

se eksekverer en afskedigelsesrunde, når 

omfanget af afskedigelserne har denne 

størrelse”, siger Tina Andersen. 

Hver af de 13 afskedigede DM-medlem-

mer har ifølge Tina Andersen fået mere, 

end de rent lovmæssigt er berettiget til. 

De får løn under deres opsigelsesvarsel, 

og de er derudover hver især blevet tilbudt 

noget ekstra. De er også blevet tilbudt 

tidsubegrænset outplacement, hvilket DM 

har gode erfaringer med i forhold til at 

komme videre.   

Massefyringer  
på Novo Nordisk

470 
ansatte har  

mistet arbejdet  
på Novo Nordisks  
danske afdelinger  

– heriblandt 

13 
fra Dansk  

Magisterforening.  
Fratrædelsesvil- 

kårene for de  
seneste ansatte  

kunne godt  
have været  

bedre, fortæller  
formand for  

akademikernes  
klub i Novo. 
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Privatansatte magistre kan glæde sig 

over den bedste lønfremgang i tre år.  

Magistre ansat i det private får således  

4,3 procent mere i løn i 2016 end sidste år.  

Det viser tal fra Dansk Magisterforenings 

(DM) lønstatistik for privatansatte medlem-

mer, hvor 1.907 medlemmer har svaret på 

spørgsmål om deres løn- og arbejdsforhold.  

Formand for DM Privat og selvstændi-

ge Jens Groth Andreasen kalder udviklin-

gen for positiv uden at være prangende. 

“Tallet er et gennemsnit og samlet ud-

tryk for såvel generel lønregulering som 

for anciennitetsstigninger og lønstigning 

i forbindelse med jobskifte inden for den 

private sektor. Så mange medlemmer kan 

med rette forvente en højere lønstig-

ning”, siger Jens Groth Andreasen. 

Privatansatte magistres lønstigning er 

særlig pæn, når man sammenligner den 

med udviklingen i inflationen herhjemme, 

som næsten står stille. 

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank 

Signe Roed-Frederiksen påpeger i sin 

november-analyse om dansk økonomi, at 

inflationen i oktober steg til 0,3 procent i 

forhold til samme måned sidste år. 

 Det er en lidt højere inflation end det 

runde nul, vi havde i september. Billedet 

er dog fortsat, at priserne set under ét 

stort set ikke har flyttet sig det seneste 

år”, skriver hun. 

Stigninger kunne have været højere

Ifølge lønstatistikken er bare 25 procent 

af DM’s medlemmer ansat på en akade-

misk overenskomst, mens 14 procent 

er ansat på en anden form for overens-

komst. Hele 58 procent af de adspurgte 

er ansat på individuel kontrakt. Det kan 

have indflydelse på lønudviklingen. 

DM’s formand, Camilla Gregersen,  

mener, at en overenskomst typisk for-

stærker forhandlingspositionen for 

de ansatte på en arbejdsplads. Der-

for kan man ikke afvise, at privatan-

sattes lønstigninger kunne have 

været endnu højere, hvis DM havde 

sikret overenskomst for flere pri-

vatansatte medlemmer. 

“Men en overenskomst hand-

ler ikke kun om kroner og øre. DM’s 

overenskomster i det private inde-

holder typisk bl.a. løn under barsel 

og ret til fri ved barns sygdom.  

Det er elementer, som det er sværere  

at forhandle sig til individuelt”,  

siger Camilla Gregersen. 

Privatansatte 
magistre opnår 
pæne lønstigninger
Det seneste år er lønnen steget med 4,3 procent blandt de 
privatansatte magistre. Det viser seneste lønstatistik fra 
Dansk Magisterforening. 
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2010 2,3 %

2011 2,8 %

2012 2,4 %

2013 0,8 %

2014 0,6 %

2015 0,5 %

2016 0,3 % (oktober)

INFLATION

Kilde: Danmarks Statistik, Forbruger-

prisindeks, gennemsnitlig årlig inflation



Humanister  
taber lønterræn 
Lønforskellen mellem kandidater i humaniora/samfundsfag og naturvidenskab  
er steget med 11 procent det seneste år. Det viser de seneste løntal blandt  
medlemmer af Dansk Magisterforening.  

Der bliver i stigende grad forskel på løn-

checken, alt efter om man er kandidat 

inden for humaniora og samfundsfag el-

ler naturvidenskab. Mens lønforskellen i 

2015 mellem de to uddannelsesgrupper i 

gennemsnit var på 11.804 kr., så er den i 

2016 steget til 13.130 kr. Det svarer til en 

stigning på 11 procent på et år. Det viser 

tal fra Dansk Magisterforenings (DM) løn-

statistik for 2016, hvor 1.907 medlemmer 

af DM har svaret. 

At lønforskellen mellem kandidater i 

humaniora og naturvidenskab stiger, glæ-

der ikke formand for DM’s privatansatte 

medlemmer Jens Groth Andreasen. 

“Jeg synes ikke, at forskellen er retfær-

dig. Vi skal i DM fortsat arbejde med at 

øge bevidstheden om magistrenes værdi 

på det private arbejdsmarked – både hos 

arbejdsgiverne og hos medlemmerne 

selv”, siger Jens Groth Andreasen. 

Lønforskel mellem køn

Der er desuden en ganske markant løn-

forskel mellem mænd og kvinder både 

blandt humanistiske/samfundsfaglige 

kandidater og blandt naturvidenskabeli-

ge kandidater. 

Mænd med en humanistisk eller sam-

fundsfaglig uddannelse tjener i 2016 i 

gennemsnit 45.073 kr. inkl. pension, mens 

deres kvindelige fagfæller tjener 40.633 

kr. Dermed tjener mændene knap 11 pro-

cent mere i løn. I 2015 var lønforskellen 

mellem mænd og kvinder med en humani-

stisk eller samfundsfaglig uddannelse på 

11,5 procent, så forskellen er det seneste 

år faldet minimalt. 

Blandt de naturvidenskabelige kandi-

dater tjener mænd i 2016 i gennemsnit 

58.553 kr. inkl. pension, mens kvinder  

tjener 53.416 kr., hvilket svarer til en  

lønforskel på 9,6 procent. 

I 2015 var lønforskellen 9,4 procent 

blandt mandlige og kvindelige scient.er. 

Størrelsen på lønnen mellem kønnene 

med en scient.-uddannelse er modsat hu-

manisterne derfor steget minimalt. 

I lønstatistikken følger DM knap 850 

privatansatte medlemmers lønudvik- 

lingen fra år til år. Den viser, at humani-

sters løn det seneste år er steget med 

4,53 procent, mens scient.ernes løn  

derimod er steget lidt mindre, nemlig 

med 3,87 procent. Det hæfter formand  

for DM Camilla Gregersen sig ved. 

“Arbejdsgiverne er villige til at betale 

for den viden på alle områder, og især har 

de fået øjnene op for det humanistiske 

område, som har de største lønstigninger, 

det kan jeg ikke andet end at glæde mig 

over – ligesom jeg også glæder mig over 

scienternes flotte lønstigning”, siger  

Camilla Gregersen.   

af Martin Ejlertsen · me@dm.dk 
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   2015   2016

Alle 47.386 47.382

Hum./samf. kvinder 40.463 40.633

Hum./samf. mænd 45.122 45.073

Naturvidenskab kvinder 52.152 53.412

Naturvidenskab mænd 57.041 58.553

Antal adspurgte   1.876   1.907

Kilde: Dansk Magisterforenings Lønstatistik for privatansatte 2016

PRIVATANSATTES GENNEMSNITSLØN

 Lønstigning Adspurgte

Humanister 4,53 % 403

Naturvidenskablig  3,87 % 373

Samfundsfaglig 4,14 % 50

Sunhedsfaglig 7,36 % 9

Andre 5,33 % 7

LØNUDVIKLING FOR UDVALGTE MEDLEMMER



Sexisme lever  
på danske  
arbejdspladser
Sexisme er meget udbredt på det danske arbejdsmarked, som hænger  
fast i traditionelle forestillinger om køn, viser nyt speciale om sexisme,  
som bakkes op af resultater i ny 3F-undersøgelse.  

“Man kan sagtens konkludere, at sexis-

me lever på danske arbejdspladser”. 

Selvom der ikke er fuldt forsknings-

mæssigt overblik over, hvor udbredt sex-

isme er på danske arbejdspladser, så er 

det meget udbredt. Det mener cand.mag. 

i international virksomhedskommunika-

tion Christina Jensen, som tidligere i år 

afleverede sit speciale om sexisme på det 

danske arbejdsmarked. 

“Ud fra hvad jeg har forsket i, er sex-

isme meget udbredt, netop fordi de tra-

ditionelle forestillinger om køn stadig 

fortæller os, om vi skal arbejde inden for 

omsorgs eller erhvervssektoren. Dan-

mark har et af de mest kønsopdelte ar-

bejdsmarkeder, og det skyldes især de 

konstruerede forestillinger om, hvordan 

man skal agere som mand eller kvinde”, 

siger Christina Jensen. 

Hun mener ikke, at ligestillingsloven 

i tilstrækkelig grad har hjulpet til at ud-

rydde sexisme på det danske arbejdsmar-

ked. Udviklingen inden for ligestilling er 

desuden gået helt i stå, forklarer  

Christina Jensen. 

“Sexisme udvikler og forgrener sig hele 

tiden, og lige nu er den højaktuel i debat-

ten med Trumps valgsejr, hvor der jo har 

været meget fokus på, hvordan han om-

taler kvinder. Det bliver diskuteret i de 

danske studier, og det er dog rigtig posi-

tivt”, siger Christina Jensen. 

I specialet behandler hun hverdags-

sexisme, sexisme og sexchikane, som er 

den mest synlige og hørbare og derfor 

også mest tydelige af de tre sexisme-ni-

veauer. Sexisme kommer til udtryk i  

sproget og er derfor mindre tydelig og 

tages derfor oftest heller ikke op, selvom 

det foruretter. 

“Hverdagssexisme er de traditionelle 

forestillinger om køn, som styrer vores 

adfærd og fortæller os, hvordan vi skal 

agere. De er ikke knyttet til enkelte funk-

tioner i en organisation, men er under-

liggende paradigmer som er grobund for 

sexchikane”, siger Christina Jensen. 

Hun interviewede respondenter, som 

hver især var en kønsminoritet på deres 

arbejdsplads, for her kommer forestillin-

gen om køn endnu mere til udtryk. Det 

blev til samtaler med mænd, som er fx 

pædagog, sosu-assistent og sygeplejer-

ske, mens kvinderne er fx byggeleder, 

ph.d. i datalogi og mekaniker.  

 

Et klap i måsen

Alle respondenterne forbandt sexisme 

med den grove sexchikane som et klap 

i måsen, og det skete ikke for dem. Men 

når hun spurgte mere ind til det, kom 

der talrige eksempler på, at sexisme er 

iblandt dem. 

En kvindelig byggeleder fortalte hen-

de, hvordan hun blev kaldt “putte” af en 

mandlig kollega. Det fandt hun irriteren-

de, men det havde stået på så længe, at 

hun havde opgivet at sige fra. 

En kvindelig mekaniker oplevede, at det 

i en lang periode var meget svært at finde 

en læreplads, og hun fik typisk afslag med 

begrundelsen, at arbejdspladsen ikke hav-

de omklædningsrum til kvinder. 

“Det er jo en form for kontrol med det 

kønsopdelte arbejdsmarked, når disse ar-

bejdsgivere beskytter et mandsdomineret 

miljø ved at undgå at ansætte en kvinde 

med den påstand”, siger Christina Jensen. 

På samme måde blev en mandlig pæ-

dagog som eneste mand på institutionen 

sat til sætte lamper og persienner op, og 

han skulle tage sig af de mere hårde fag-

lige opgaver og påtage sig en lederrolle 

som at afholde forældresamtaler, selvom 

han var en af de nye på stedet. 

“Han syntes, det var irriterende, der 

var disse forestillinger blandt hans kvin-

delige kolleger. Bare fordi han er mand, 

betyder det jo ikke, at han er bedre til at 

løse de opgaver. Han kunne fx ikke finde 

ud af at sætte en lampe op, fortalte han 

mig”, siger Christina Jensen.  
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Sexisme lever  
på danske  
arbejdspladser

Diskrimination  

ved graviditet og barsel 

At sexisme er udbredt på de danske  

arbejdspladser, konkluderer også fagfor-

bundet 3F i en ny undersøgelse. Her ople-

ver unge kvinder sexchikane, uden at det 

får konsekvenser. 

Undersøgelsen blandt 1.153 medvirken-

de på mellemlange og lange uddannelser 

viser, at 57 procent af kvinderne i alderen 

18-35 år har været udsat for sexchikane. 

Men domstolene har på godt fem år kun 

behandlet 13 sager om sexchikane – eller 

lidt mere end to sager om året.

45 procent angiver, at de er blevet  

fløjtet, råbt efter eller lignende, mens 41 

procent angiver, at de er blevet rørt på 

med seksuelle undertoner. Hver fjerde 

har fået uopfordret spørgsmål om sexliv. 

I en undersøgelse fra Institut for Men-

neskerettigheder fra tidligere i år frem-

går det ligeledes, at hver tredje blandt 

1.600 adspurgte mænd og kvinder, der 

venter barn, eller som er blevet forældre 

siden 2008, har følt sig diskrimineret på 

den ene eller den anden måde i forbin-

delse med graviditet og barsel. 

Christina Jensen mener, at vi her-

hjemme skal arbejde langt mere målret-

tet med at ændre de kønsstrukturerede 

forskelle i vores samfund. For vi har en 

grundlæggende forestilling om, at der er 

ligestilling i Danmark, fordi alle har lige 

muligheder. Men der er ikke blevet arbej-

det med dette område målrettet i mange 

år, påpeger hun.

Det skal ske allerede i børneinstitu-

tionerne, fordi det her grundlægges, 

hvilke uddannelser børn senere vælger, 

og dermed får direkte betydning for det 

kønsopdelte arbejdsmarked. Og så skal 

virksomheder erkende, at der eksisterer 

et kønsmæssigt problem i organisatio-

nerne, og være klar til at arbejde med det 

for at skabe en forandring, mener hun. 

“Med de dan-

ske kulturliberale 

grundværdier kom-

mer vi nok aldrig til at 

se kønskvoter eller øre-

mærket barsel til mænd her-

hjemme. Skal vi bekæmpe sexisme 

og opnå ligestilling, skal vi forsøge 

at skabe bevidsthed på arbejdsplad-

serne om, at denne adfærd sker på bag-

grund af traditionelle kønsopfattelser. 

Denne adfærd skal virksomhederne æn-

dre på, hvis der skal ske en forandring”, 

siger Christina Jensen.    

Sexisme er meget udpræget på danske 
arbejdspladser påpeger cand.mag. 
Christina Jensen i nyt speciale.
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Trump som præsident i verdens mest magtfulde land!

Trump i USA er desværre ikke den eneste populist ved roret. 

Overalt i Europa blomstrer populismen – altid hånd i hånd med 

nationalismen. Politikere overgår hinanden i at udpege skurke 

og syndere, som altid er arbejdsløse, dovne, indvandrere,  

flygtninge, romaer, homoseksuelle, jøder, muslimer ...  

Fortsæt selv listen.

Alt imens bliver verdens mest velhavende mennesker og de 

store transnationale selskaber ufatteligt meget rigere. Mange 

af dem har samtidig voldsomt travlt med at flytte overskuddet 

rundt, så de undgår at betale skat til vores fælles kasser, så vi 

kan bygge veje, skoler, hospitaler – kort sagt skabe et velfunge-

rende samfund som basis for velfærd.

Herhjemme har populismen og nationalismen også gode går. 

Terror, flygtninge og indvandring bringes i spil som de største 

udfordringer for Danmark.

Enkeltsager og personfnidder hersker. I debatter er tonen 

hård og hadsk. Ordet landsforræder er pludselig blevet en af de 

pænere gloser at hæfte på en modstander. De sociale medier er 

blevet en sand skraldespand.

Politikerne gør det samtidig ikke lettere at blive taget alvor-

ligt, når de selv gang på gang ses mere optaget af at hyppe deres 

egne kartofler end at sørge for brød på bordet til danskerne. 

Løkke Rasmussens utallige bilagssager og senest Dansk Fol-

kepartis Morten Messerschmidts “kreative” omgang med EU-

midler er heller ikke befordrende for tilliden til politikerne. 

Eller når Bjarne Corydon tager job i et firma, han selv tildelte 

favorable vilkår som finansminister. 

Resultatet er klart. Der hersker en udtalt lede mod de politi-

kere, der har formået at flytte fokus fra de helt store udfordrin-

ger, som er at skabe bæredygtige løsninger for vores suveræne 

samfundsmodel, som bygger på solidariske og kollektive løsnin-

ger. Et område, hvor fagbevægelsen altid har været central aktør. 

Vi er trætte af politikere, der ikke tager fat i det væsentlige. 

Der ikke har visioner, men blot på ægte populistisk vis høster 

stemmer på kortsigtede tiltag. For at vinde valget, men ikke  

ville noget med det.

Og hvad kommer det en fagforening som DM ved, vil nogen 

givet spørge.

Det gør det i den grad. Når politikere ikke vil kæmpe for de 

vigtige sager, må andre tage over. Politik er for vigtigt til at over-

lade til politikere. DM med sine dygtige magistre skal i langt hø-

jere grad blande sig i samfundsdebatten, så vi får et solidarisk 

samfund baseret på langsigtede og bæredygtige løsninger. 

Det handler om deltagelse og engagement. Derfor er det  

vigtigt med en kongres i DM, men det gør det ikke alene. 

DM skal i langt højere grad udbygge platforme for med-

lemsinddragelse og sørge for medier, der tiltaler medlemmerne 

anno 2016: podcasts, videoer, livestreaming, debatfora. Gerne 

noget, der kan deles, så vi når endnu bredere ud. På dette om-

råde kan vi faktisk lade os inspirere af politikere, nemlig Alter-

nativet. DM er selv på vej, men vi kan blive meget skarpere.

Vi skal turde sætte DM’s formand, Camilla Gregersen, endnu 

mere i spil – sammen med en masse andre dygtige magistre på 

alle niveauer i DM. På den måde kan vi påvirke udviklingen.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi i DM vil få medvind, hvis vi gør det 

på et sobert, oplyst og intelligent grundlag.  Det har Danmark 

brug for. Og det vil styrke vores kernesager på langt sigt. Vi skal 

kort sagt udnytte politikerleden til vores egen fordel.   

DM Privat er et sektorblad for  
privatansatte og selvstændige  
medlemmer af DM. 
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Populismens triumf

L E D E R    af Jan Kjær Andersen, bestyrelsesmedlem i DM Privat og næstformand i Landsklubben af Selvstændige og Freelancere. 

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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