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Hvad du brænder for, hvordan du løser dine opgaver, og 
hvad der giver dig arbejdsglæde, kommer helt an på, 
hvilken arketype du tilhører. Så er du Primadonna, 
Præstationstripper, Pragmatiker eller Lønmodtager? 

Er du primadonna, 
præstationstrippEr 
EllEr pragmatikEr?
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 8  Nyt lovforslag sikrer ikke 
  i sig selv ligeløn

Regeringens nye forslag om, at flere virk-
somheder skal lave kønsopdelte lønstatistik-
ker, løser ikke i sig selv problemerne med 
uligeløn. for at sikre ligeløn i fremtiden skal 
tillidsrepræsentanterne have adgang til sta-
tistikkerne, og medarbejderne skal stå sam-
men om at stå frem, så HK kan føre sager.

12  masser af overarbejde 
  til HK’erne

Du kan ikke sige nej til at arbejde over. 
men arbejdsgiveren har heller ikke uind-
skrænket ret til at tvinge medarbejderne til 
at arbejde over. Hver tredje arbejder over 
mindst én gang om ugen. 

16   undgå at overarbejde bliver 
  en del af kulturen 

Hver 12. HK/Privat-medlem arbejder over 
uden at få nogen kompensation for det. Har 
du overenskomst, er det et decideret brud på 
aftalen. Det kan også være tilfældet, selv om 
du ikke har overenskomst, men blot en an-
sættelseskontrakt. Sørg derfor for at skrive 
alle dine overarbejdstimer ned, lyder rådet 
fra Jeannette Hahnemann, jurist i HK.

 19  Arbejdsgivere forventer 
  gratis overarbejde

enten er det forventet, at man lægger inte-
ressetimer på sin arbejdsplads. eller også er 
der bare ikke tid til at afspadsere overarbej-
det. HK/Privatbladet har talt med en række 
af de medlemmer, som ikke får nogen som 
helst kompensation for deres overarbejde.

26  uden kick bliver man syg, 
  sur eller stresset

vi har alle sammen brug for et kick på job-
bet for at føle arbejdsglæde og lyst til at 
gøre en ekstra indsats, forklarer Helle He-
degaard Hein, som forsker i motivation, le-
delse og kreativitet.

39  Jobformidling? Søg på nettet
 90 procent af HK’s ledige har aldrig oplevet, 
at jobcenter, a-kasse eller privat aktør har 
formidlet kontakt om ordinært arbejde, viser 
ny medlemsundersøgelse.

44  Hver 5. far holder ikke en   
  eneste dags barsel

Lidt flere fædre end tidligere tager barsel - til 
gengæld tager de færre dage. og hver femte 
holder ikke orlov en eneste dag. Det viser en 
undersøgelse blandt HK’s medlemmer. 
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Tryghed gennem uddannelse 
og overenskomst til alle
Ret til uddannelse til især opsagte med-
lemmer står højt på listen over de krav, 
HK/Privat møder op til overenskomstfor-

handlingerne i 2014 med.

10

fitnessinstruktør med 
fibromyalgi
Lange arbejdsdage, provisionsløn 
og en konstant tændt mobiltelefon 
var naturligt for HK’eren Henriette 
Perning Johansen. men så faldt hun 
om. efter sygdom, stress og diag-
nosen fibromyalgi drømmer hun nu 
om motion og afspænding som le-
vevej.

Vi må klare os selv
de ledige, som har mistet dag-
pengene og nu er på den lavere 
uddannelsesydelse, er frustre-
rede og vrede over indsatsen 
fra jobcentrene. En rundspørge 
blandt ledige Hk'ere vidner om 
masser af krav, men ingen reel 
hjælp til at skaffe job. 
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For de fleste er studiestart lig med fester og fadøl, men 
helt nye tal viser, at studiestart også er lig med fagforening. 
flere end 1.000 nye studerende har nemlig meldt sig ind i 
HK/Privat på kun én uge i forbindelse med studiestarten.

ifølge konsulent i HK/Privat Nefer Türkoglu skyldes den 
store tilstrømning af studerende medlemmer, at HK og en 
række frivillige studerende er på studiestederne med klas-
siske HK-uddannelser, når de nye studerende begynder på 
deres uddannelse.

- Det er frivillige studerende fra andre semestre, der 
fortæller deres medstuderende om HK’s tilbud og fordele-
ne ved at være tilknyttet en faglig organisation, der kender 
deres fag. vi kan se, at den direkte kontakt mellem to stu-
derende virker, siger han.

Nefer Türkoglu peger også på, at de nye studerende 
kender vigtigheden af at være med i en fagforening.

- for få år siden troede mange studerende, at bare de 
havde en uddannelse, var de sikret et job. efter nogle år 
med krise kan mange se værdien af et fagligt engagement, 
og at det netværk, HK tilbyder dem, er godt for deres kar-
riere, siger han.

lovforslag om kønsopdelt 
lønstatistik på vej 
HK’s næstformand, mette Kind-
berg, kvitterer for, at regerin-
gen nu kommer med et forslag til 
kønsopdelt lønstatistik. 

- Jeg er glad for det her. Det er 
et længe efterspurgt skridt, som 
regeringen endelig tager: At vi i 
statistikken, sort på hvidt, kan af-
læse, når mænd aflønnes bedre 
end deres kvindelige kolleger for 
det samme arbejde.

ifølge regeringen vil kønsop-
delt lønstatistik omfatte arbejdsgi-
vere på virksomheder med mindst 
ti fuldtidsbeskæftigede og mindst 
tre ansatte af hvert køn. Arbejdsgi-
veren skal drøfte den kønsopdelte 
lønstatistik, hvis en lønmodtager-
repræsentant anmoder om det.

- Lønstatistik er et nødvendigt 
redskab til at sikre ligeløn på den 
enkelte virksomhed. med statistik-
ken i hånden kan man nemt finde 
frem til de områder i virksomhe-
den, hvor mænd og kvinder afløn-
nes forskelligt for det samme ar-
bejde, og få rettet op på det. Der er 
mere end 17 procents løngab mel-
lem mænd og kvinder i dag. Det 
er simpelthen ikke værdigt i Dan-
mark i 2013, siger mette Kindberg. 

læs mere side 7-9

Studerende strømmer 
ind i HK ved studiestart

studerende i Hk
80 procent af de nye 
medlemmer har både 
meldt sig ind i HK og i 
HK’s a-kasse.
det er gratis for stude-
rende at være medlem af 
HK og HK’s a-kasse.
de studerende, der mel-
der sig ind i HK, går of-
test på uddannelser in-
den for kommunikation, 
marketing, it, det grafi-
ske område og laborant-
faget.
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Hvordan skal danske virksomheder overleve den benhår-
de, internationale konkurrence? 

blandt andet ved, at lederne bliver bedre til at tage med-
arbejderne med på råd og være mere åbne over for ideer. Det 
er nogle af budskaberne fra over 1.000 tillidsrepræsentanter. 
blandt dem peger ni ud af ti på, at bedre ledelse kan øge pro-
duktiviteten i deres virksomhed.

Det fremgår af en undersøgelse udført af fagforbundet 
Dansk metal.

Større involvering af medarbejderne i beslutningerne er det 

forslag til bedre ledelse, som flest tillidsrepræsentanter (62 
procent) bakker op om i Dansk metals undersøgelse. Det ønske 
giver rigtig god mening, fastslår Anders Drejer, som er profes-
sor ved institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg universitet.

- inddragelse af medarbejderne har kæmpe betydning for 
produktiviteten. Det er simpelthen klassisk motivationsteori helt 
tilbage fra 1950’erne. Hvis du giver medarbejderne indflydelse 
på egen arbejdssituation, vil de blive meget mere produktive, si-
ger Anders Drejer. 

TillidsrepræsenTanTer efTerlyser bedre ledelse 
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Uddannelse er ingen garanti mod arbejdsløshed. Al-
verdens efter- og videreuddannelse sikrer ikke mod fi-
nanskriser, uansvarlig regeringsførelse, dårlig virksom-
hedsledelse eller politisk uro på andre kontinenter. Men 
det ændrer ikke på, at uddannelse er den enkelte lønmod-
tagers bedste værktøj til at sikre et trygt og godt arbejdsliv 
og en rimelig indtægt.

Det er baggrunden for, at HK/Privats sektorbestyrelse 
midt i september besluttede sig for at gøre Tryghed gen-
nem uddannelse til den overordnede og samlende over-
skrift for vores højest prioriterede overenskomstkrav. Un-
der den overskrift gemmer der sig en lang række krav: 
Vi kræver 100 procents refusion fra alle kompetencefon-
dene, vi kræver flere uger til selvvalgt uddannelse, vi kræ-
ver udvidede muligheder for at akkumulere uddannelse 
gennem flere år, og vi kræver, at især opsagte - men ikke 
fratrådte - får et kraftigt løft af deres muligheder for at ud-
danne sig. Vi vil ændre opsigelsesvarslet fra passiv venten 
til aktiv forberedelse til det næste job.

Herudover har vi en forventning om, at den milliard 
kroner, som regeringen satte af i Vækstplan DK til efter- og 
videreuddannelse, bliver en brik i hele overenskomstspillet.

I parentes bemærket skal sektorbestyrelsen også bruge 
noget af vinteren til at diskutere, hvordan HK/Privat kan 
udvide sin indsats for at understøtte medlemmernes fag-
lige udvikling.

Udover kravene om udvidet adgang til uddannelse vil 

vi have særligt fokus på alle de regler og bestemmelser, 
som spærrer vejen for, at alle HK/Privats medlemmer kan 
nyde godt af overenskomsternes goder og beskyttelse. Det 
handler om afvikling af 50 %-reglen, udvidelse af overens-
komsternes dækningsområde, begrænsning i arbejdsgi-
vernes ret til at skrive ledere og mellemledere ud af over-
enskomsterne og meget andet. Disse krav er samlet under 
overskriften Overenskomst til alle. 

I løbet af efteråret bliver HK/Privats overenskomstkrav 
samordnet med de øvrige fagforbund - først og fremmest 
mellem de otte forbund i CO-Industri. 

I HK/Privat tilstræber vi en høj grad af åbenhed om-
kring, hvilke emner og krav vi prioriterer. Vi mener, at det 
er en forudsætning for, at medlemmerne efterfølgende 
kan forventes at følge med i forløbet og afslutningsvis del-
tage i urafstemningen.

Omkring selve forhandlingerne er det lidt sværere. Her 
vil vi, så vidt det er muligt, også tilstræbe åbenhed. Men 
det vil selvfølgelig altid skulle afvejes med hensynet til et 
fornuftigt forhandlingsforløb og respekten for vores med- 
og modspillere.

Udover HK/Privatbladet kan man følge med i den al-
mindelige presse og i HK/Privats nyhedsbreve, som vil 
øge udgivelsesfrekvensen, når forhandlingerne begynder 
at spidse til.
mail: simon.toegern@hk.dk
twitter: @Simontoegern

OK 2014: tryghed gennem uddannelSe

I HK/Privat tilstræber vi en høj grad af åbenhed 
omkring, hvilke emner og krav vi prioriterer.’

nu dages det
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Op mod halvdelen af HK/Privats 
medlemmer er bange for at blive 
overflødige på arbejdspladsen. Det 
er især chefernes manglende prio-
ritering af deres kompetenceudvik-
ling, de ser som en trussel mod de-
res job. Det viser en helt ny under-
søgelse blandt 1.680 medlemmer af 
HK/Privat.

i alt svarer 46 procent i høj, nogen 
eller mindre grad ja til, at de er ner-
vøse for at blive overflødige, fordi de-
res fag eller job forsvinder. i undersø-
gelsen blev medlemmerne også bedt 
om at vurdere, hvad der er den stør-

ste trussel mod deres fag og job. Her 
svarer 26 procent: ”Hvis udviklingen 
af mine kompetencer ikke prioriteres 
i virksomheden”.

- Det er skræmmende mange, der 
er nervøse for at blive hægtet af job-
bet. men heldigvis viser undersøgel-
sen, at en stor del af medlemmerne 
er meget fokuserede på efteruddan-
nelse. Det er godt, for opkvalificering 
er den bedste måde at give sig selv 
jobsikkerhed på, siger marianne vind, 
næstformand i HK/Privat.

Hun understreger, at både med-
arbejderne og ledelsen har et ansvar 

for, at de ansatte kommer af sted på 
uddannelse og får ny viden med hjem 
til virksomheden.

- Det giver ingen mening, at ar-
bejdsgivere agerer stopklods for 
medarbejdernes kompetenceudvik-
ling. Det er den direkte vej til røde tal 
på bundlinjen. i stedet skal der være 
en kultur, hvor firmaet støtter, at 
medarbejderne uddanner sig. medar-
bejderne bliver dygtigere, og så tje-
ner virksomheden flere penge, siger 
marianne vind.

HalVdelen af HK’erne frygter at bliVe Hægtet af jobbet

Kvinder oplever i højere grad end 
mænd smerter, når de bruger compu-
termus på arbejdet. 16 procent af kvin-
derne svarer, at de har smerter i begge 
håndled, underarm, albue, skulder og 
nakke over en periode på tre måneder. 
for mænd er det 6 procent. 

Det viser et nyt forskningsprojekt, 
som Pascal madeleine - professor in-
den for sundhedsteknologi - og et hold 
af forskere fra Aalborg universitet har 
lavet med 700 medlemmer af HK, der 
alle arbejder med computermus dag-
ligt. 

en del af forklaringen er, at kvin-
der i højere grad har job, hvor de har 
ensformige bevægelser ved compu-
teren. Derudover viser det sig også, at 
kvinder bruger en større del af deres 
muskelmasse end mænd, når de klik-
ker rundt med musen. Det betyder, at 
kvinderne skal vride mere i håndled 
og skuldre, når de arbejder på com-
puteren.

Smerterne går ikke kun ud over 
produktiviteten på arbejdet. Det går 
også ud over fritiden.

Arbejdsgiverens ansvar
undersøgelsen kommer ikke bag på 
marianne vind, der er næstformand for 
HK/Privat. man kan selvfølgelig bruge 
musen mere eller mindre korrekt, men 
marianne vind slår fast, at det er ar-
bejdsgiverens ansvar, at medarbejder-
ne ikke kommer til skade. 

- Det er ikke den enkeltes ansvar 
at sørge for, at hun har de rigtige red-
skaber til rådighed - eksempelvis en 
mousetrapper på tastaturet. Det skal 
arbejdsgiveren sørge for. Akkurat som 
det gælder stole, borde, computere og 
så videre, siger næstformanden. 

Pascal madeleine og holdet forsker 
nu videre i forebyggelse og forståelse 
af muskulære lidelser hos personer, 
der oplever smerter i forbindelse med 
brug af computeren.  

Kvinder hårdeSt ramt 
af muSegener
Kvinder er hårdere ramt af museskader end mænd, viser 
ny undersøgelse. Det er arbejdsgivernes ansvar at stille 
de rigtige redskaber til rådighed, fastslår marianne vind, 
næstformand i HK/Privat

AF SOFiE HANSEN

       gode råd 
mod musesmerter
lær genvejstasterne og brug dem - brug 
genvejstasterne på keyboardet i stedet for 
konstant at bruge musen. Lær genvejsta-
sterne at kende på: 
www.genvejstasten.dk

Placer musen rigtigt - for at undgå at vri-
de skuldre og albue skal du placere musen 
midt foran tastaturet. 

Undgå paratstilling - Husk at slappe helt 
af i fingrene, når du klikker, og sørg for at 
tage hånden helt væk fra musen, når du 
ikke bruger den. 

Skift hånd - Tag computermusen over i 
den anden hånd en gang imellem. Det er 
godt at variere. 
 
begræns dobbeltklik - indstil den ene af 
musens knapperer til at fungere som dob-
beltklik for at undgå belastning af din un-
derarm. begræns dine dobbeltklik.

ny
he

de
r

5



7

Berit Schilling
tillidsrEpræsEntant på EnErginEt.dk
det nye lovforslag kommer ikke til at betyde noget for vores 
virksomhed, da vi hele tiden har været over 35 ansatte. Ud fra 
lønstatistikkerne tjekker vi løbende op på mænd og kvinders 
lønninger og ser på, om de får den løn, som de skal have ud 
fra de funktioner, de har. det bliver gjort en gang om året i 
forbindelse med vores lønforhandlinger. jeg ved, at der har 
været tilfælde af uligeløn på vores virksomhed, men det blev 
der selvfølgelig taget hånd om, da vi mener at der skal være 
ligeløn for lige arbejde. Tina Nissen

tillidsrEpræsEntant på novo nordisk
I Novo Nordisk er vi godt 1.600 laboranter, så det nye lov-
forslag har ingen betydning for vores virksomhed. jeg ved, 
at der ikke er uligeløn på min arbejdsplads. Vi kigger på tal-
lene sammen med personaleafdelingen og kan se, at der 
ikke er nogen lønforskel. Vi sikrer, at der er ligeløn på vo-
res arbejdsplads, ved at holde øje med udviklingen, ligesom 
jeg har en tæt dialog med HK/privat-medlemmerne. jeg har 
ikke hørt nogen kvindelig laborant, der laver det samme, 
klage over, at hendes mandlige laborantkollega får mere i 
løn. desuden opsøger vi alle nyansatte og læser deres an-
sættelseskontrakter igennem, så vi løbende har et overblik 
over, hvad lønningerne er.

Nils Jul Jørgensen
tillidsrEpræsEntant på Casino munkEbjErg
det kommer til at betyde, at vi skal til at lave kønsopdelt lønstatistik på 
vores virksomhed. Vi har egentlig i de seneste par år ligget lige på vippen 
til, om vi faldt ind under den nuværende lovgivning. der er ikke uligeløn 
på min arbejdsplads. jeg ved, at vi er ens lønnet for vores arbejde. jeg 
har jo fuld indsigt i vores lønninger, så jeg kan se, at der ikke bliver lavet 
nogen forskelsbehandlinger. man kan sige, at den eneste mulighed, man 
har for at lave forskelsbehandling, er at give nogle tillæg, men de bliver 
lige fordelt. 

Hvad kommer det 
nye lovforslag til 
at betyde for din 
virksomhed? 

›

voxpop

AF SOFiE HANSEN
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elv om vi i Danmark for næsten 40 år siden indfør-
te ligelønsloven, får kvinder stadig mindre i løn end 
mænd. Nu gør regeringen endnu et forsøg på at for-
bedre det med et nyt lovforslag. 

Formålet er at gøre forskellen på mænd og kvin-
ders løn mere synlig. Den nuværende lov betyder, at 
private virksomheder med mindst 35 ansatte - med 10 
af hvert køn med samme jobfunktion - skal lave køns-
opdelte lønstatistikker. Formålet med dette er at syn-
liggøre uligeløn mellem mænd og kvinder. Nu fore-
slår regeringen, at det fremover er alle private virk-
somheder med mindst ti ansatte, som skal lave løn-
statistikker, hvoraf der nu kun behøver at være tre af 
hvert køn med samme jobfunktion. 

Der mangler beviser
Marianne Vind, næstformand i HK/Privat, er tilfreds 
med, at loven bliver skærpet, men det løser ikke i sig 
selv problemet med uligeløn, fastslår hun.

- Hvis den nye lov, der skal gøre kønsmæssige løn-
forskelle mere synlige, kun har det ene værktøj, at 
flere virksomheder omfattes, så har vi ikke rykket os 
særlig meget, siger næstformanden. 

Det er ifølge Marianne Vind nødvendigt, at stati-

stikkerne udleveres til tillidsrepræsentanten til nær-
mere analyse. Hvilket loven ikke giver ret til i dag - i 
dag er det sådan, at ledelsen kun er forpligtet til kort 
at præsentere statistikken på et møde.

- Men i og med at det nye lovforslag betyder, at fle-
re virksomheder skal lave kønsopdelte lønstatistik-
ker, vil vi selvfølgelig nemmere kunne finde flere sa-
ger om uligeløn. Og hvis vi begynder at få nogle store 
sager, der kan rulle i retssystemet, så tror jeg, det vil 
give genlyd i hele erhvervslivet.

Uvidenhed, ikke ond vilje
Ifølge Marianne Vind skyldes uligelønnen på mange 
virksomheder uvidenhed snarere end ond vilje. Pro-
blemet bunder i, at arbejdsgiveren og medarbejderen 
har en idé om, at der er ligeløn i Danmark og på de-
res arbejdsplads. Derfor skænker de ikke eventuelle 
lønforskelle mellem mænd og kvinder i deres egen 
virksomhed en tanke. 

Men der er uligeløn. Det viser HK/Privats lønstati-
stik blandt 26.136 medlemmer. Her var der i 2012 en 
lønforskel på 13,6 procent - hvilket betyder, at mænd 
får 4.177 kroner mere i løn om måneden end kvinder. 
Så selv om kvinderne fra 2011 til 2012 steg 0,3 pro-

regeringens nye forslag 
om, at flere virksomheder 
skal lave kønsopdelte 
lønstatistikker, løser ikke 
i sig selv problemerne 
med uligeløn. for at sikre 
ligeløn i fremtiden skal 
tillidsrepræsentanterne 
have adgang til 
statistikkerne, og 
medarbejderne skal stå 
frem sammen, så HK kan 
føre sager

nyt lOvfOrSlag SiKrer    iKKe i Sig Selv ligeløn
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AF SOFiE HANSEN
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centpoint mere i løn end mændene, er der altså stadig 
en betydelig forskel. 

Barsel: Ingen lønforhøjelse i tre år
Når det handler om uligeløn, snakker man typisk om 
en såkaldt "forklarlig" og "uforklarlig" del. 

Den "forklarlige" side er blandt andet, at der er fle-
re mandlige ledere, og at kvinder tager barselsorlov 
i meget længere tid end mænd. Det resulterer iføl-
ge Marianne Vind i, at mange arbejdsgivere giver en 
kvinde en lavere startløn, da de forventer, at hun jo 
skal være fraværende på et tidspunkt.

- Det er desværre heller ikke unormalt, at kvinder 
ikke får lønforhøjelse i tre år for hvert barn: året før, 
da de er på vej væk i en periode, det år, hvor de er på 
barsel, og året efter, da de jo lige har været væk. Det er 
ikke okay, det er faktisk hamrende ulovligt. Men jeg 
tror ikke, at arbejdsgiverne gør det med vilje. Hvis de 
gjorde det, tror jeg nemmere, at vi kunne ændre no-
get, lyder det fra Marianne Vind. 

Ingen forklaring på lønniveauet
Men ud over disse "forklarlige" forskelle, er der også 
en helt uforklarlig lønforskel. Mænds funktioner bli-

ver simpelthen bare ofte honoreret højere. Ligesom 
de også ofte får en tand mere i lønforhøjelse. 

- Man får jo løn for de kompetencer og jobfunktio-
ner, man har. Så man tænker ikke, at det er uretfær-
digt, siger Marianne Vind.

- Men hvis man kigger på, hvilke funktioner mænd 
og kvinder har, så har kvinderne de funktioner, der gi-
ver mindst i løn. Det kan der ikke gives en reel forkla-
ring på, da fastsættelsen af, hvordan forskellige funkti-
oner skal aflønnes, går langt tilbage i tiden. 

HK kan føre sager
Marianne Vind understreger derfor, at loven ikke i sig 
selv kan føre til ligeløn. Hun anbefaler, at den enkel-
te kvinde, som oplever eller fornemmer, at hun bliver 
uretfærdigt lønnet på grund af sit køn, skal gå til sin 
HK-afdeling og få hjælp. Her kan man rejse disse sa-
ger og det generelle problem kan blive belyst.

 - Din HK-afdeling vil først og fremmest undersø-
ge, om det kan bevises, at der er lønforskel. Vi samler 
medlemmers lønstatistikoplysninger ind en gang om 
året, og derfor har vi en database, så vi har oplysnin-
ger til at starte op med. Vi venter bare på henvendel-
serne, fortæller Marianne Vind. ❚

nyt lOvfOrSlag SiKrer    iKKe i Sig Selv ligeløn
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u skal sikres større tryghed i dit 
arbejdsliv gennem mere uddannel-
se. Og så skal alle have ret til at være 
dækket af en overenskomst. 

Det er de to hovedbudskaber fra 
HK/Privat, når overenskomstfor-
handlingerne tager fat straks inde i 

det nye år. Det besluttede HK/Privats sektorbestyrelse 
på et møde i september.

- Vi vil sætte tryghed ind i en bredere ramme. Det 
handler selvfølgelig om dit nuværende job - men ikke 
kun. Arbejdsmarkedet er markant mere omskifteligt, 
end det var for 10-20 år siden. Arbejdspladser flytter 
ud, nye teknologier opstår og dermed nye typer af job. 
Derfor er vi nødt til at opprioritere uddannelse, siger 
Simon Tøgern, der er formand for HK/Privat.

Konkret betyder det bedre og nemmere adgang 
til kompetencefondene til selvvalgt uddannelse, som 
blev en del af overenskomsterne i 2007. Det gælder 
for alle HK/Privats medlemmer, men især én gruppe 
optager sektorformanden. 

- Uddannelse er selvfølgelig mest påtrængende 
for dem, som er blevet opsagt. Det er tudetosset, at 
de mennesker ikke har mulighed for at uddanne sig, 
straks efter at de er blevet opsagt, men bare kan gå og 
øve sig i at være ledige, siger Simon Tøgern.

Også uddannelse til dem uden overenskomst
Derfor stiller HK/Privat som krav, at et opsagt HK-

medlem skal have ret til at anvende de overenskomst-
bestemte seks ugers selvvalgt uddannelse. Oveni stil-
ler sektoren det krav, at det ikke kun er medlemmer, 
der er omfattet af en overenskomst, som skal have ret 
til uddannelse. 

De HK/Privat-medlemmer, som er ansat hos en 
arbejdsgiver, der er medlem af en arbejdsgiverfor-
ening, men som på grund af 50 %-reglen ikke har 
tiltrådt en overenskomst, skal have ret til to ugers be-
talt efteruddannelse.   

- Vi kan simpelthen ikke vente på, at nogle virk-
somheder tager sig sammen til at tiltræde en overens-
komst. Det mener jeg, at sagen er alt for vigtigt til si-
ger Simon Tøgern.

Den selvvalgte uddannelse gennem kompetence-
fondene skal i det hele taget være nemmere at kom-
me til. Først og fremmest ved, at man får dækket 100 
procent af sin løn og ikke kun 85 procent, som man 
gør i de fleste overenskomster i dag. 

Overenskomst til alle
HK/Privat er fortsat ramt af en lang række mere el-
ler mindre uretfærdige begrænsninger, som betyder, 
at ikke alle er dækket af en overenskomst. Det gælder 
selvfølgelig først og fremmest 50 %-reglen, som bety-
der, at hvis ikke mindst halvdelen af de ansatte inden 
for HK-området er medlem af HK, så gælder overens-
komsten ikke. En regel, som ingen andre fagforbund 
i Danmark er belemret med. 

tryghed gennem 
uddannelSe Og 
OverenSKOmSt
til alle Ret til uddannelse til især opsagte 

medlemmer står højt på listen 
over de krav, HK/Privat møder op 
til overenskomstforhandlingerne i 
2014 med

AF JESPER PEDERSEN

D
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Afskaffelse af 50 %-reglen er igen-igen et krav fra 
HK/Privat.

- Jeg tror, at vi i hvert fald kan få hugget bidder af 
den. Men vi ser bredere på emnet ”overenskomst til 
alle”. Sidste gang fik vi en principielt vigtig sejr på 
dækningsområdet, så ansatte med nogle specifikke vi-
deregående uddannelser nu er dækket af vores over-
enskomster. Men vi ser gerne, at det afgørende er de-
res reelle jobfunktioner, og ikke hvilken uddannelse 
de har taget for at nå derhen, siger Simon Tøgern. 

- Samtidig har vi nogle medlemmer, som får ledel-
sesfunktioner, og som derfor bliver skrevet ud af over-
enskomsten. Det skal vi have stoppet.

Flere penge, tak
Da HK/Privats medlemmer i august blev spurgt, hvad 
de ønskede sig i overenskomsterne, var de højest pri-
oriterede emner penge. I form af pension og sikring 
af reallønnen. 

Sektorbestyrelsen har selvfølgelig lyttet til med-
lemsønskerne. Men især lønkroner er det nærmest 

umuligt at skrue på gennem overenskomsterne, da 
lønnen bliver forhandlet lokalt. 

- Men vi kan få forbedret fritvalgskontoen, hvor vi 
også meget gerne ser, at vores medlemmer får mulig-
hed for at købe fridage - og ikke som nu kun har mu-
lighed for at få pengene udbetalt eller sat ind på pen-
sionen, siger Simon Tøgern. 

Også på pensionen bliver der stillet krav til arbejds-
giverne. Dels skal den samlede pensionsprocent hæves 
fra de nuværende 12 procent. Og dels stiller HK/Privat 
med et krav om, at fordelingen af indbetalingen bliver 
ændret. Lige nu betaler arbejdsgiveren 8 procent, mens 
lønmodtageren betaler 4 procent. Denne fordeling øn-
sker HK/Privat ændret til en 9/3-ordning.

- Det vil jo også betyde, at vores medlemmer får 
mere løn udbetalt her og nu. Mens de bevarer niveau-
et for deres pension, siger Simon Tøgern. ❚

arbejdspladser flytter ud, 
nye teknologier opstår 
og dermed nye typer af 
job. derfor er vi nødt til at 
opprioritere uddannelse.
 Simon Tøgern, formand for HK/Privat

’

oVernSKomStforHandlingerne
HK/Privat sendte 1. oktober sine krav til Co-industri, som er et forhandlings-
fællesskab bestående af otte fagforbund.  Co-industri  forhandler den første 
og største overenskomst med Dansk industri, som sætter rammen for alle de 
øvrige overenskomster.

Co-industri og Dansk industri starter forhandlinger i januar 2014. først 
når de er nået frem til et resultat, begynder HK/Privat for alvor at forhandle 
med de andre arbejdsgivere om de øvrige overenskomster. 
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serie
arbEjdstid
der var engang, hvor 
de fleste HK’ere havde 
et 8-16-job. Sådan er 
det ikke længere. Vi 
lægger ud med at belyse 
overarbejde, og i næste 
nummer kigger vi på 
arbejdspres. i det nye 
år ser vi på fleksibel 
arbejdstid.
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mASSeR Af 
oVerarbejde 
TiL HK’eRNe

Du kan ikke sige nej til at arbejde over. men arbejdsgiveren har 
heller ikke uindskrænket ret til at tvinge medarbejderne til at 
arbejde over. Hver tredje arbejder over mindst én gang om ugen 

AF JESPER PEDERSEN FOTO LiSBETH HOLTEN
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lokken svinger forbi 16.00. Din 
arbejdsdag er slut, og du skal 
hjem. Eller skal du?

Det er langtfra sikkert. For tre fjerde-
dele af HK/Privats medlemmer har ar-
bejdsopgaver, som rækker ud over deres 
normale, aftalte arbejdstid. De må arbejde 
over. Blandt dem må mere end hver tredje 
mindst én gang om ugen blive siddende 
længere på arbejdspladsen. 

Det viser en undersøgelse, Epinion har 
lavet for HK/Privatbladet blandt 1.680 
medlemmer. 

- Jeg synes, at det er mange, som så 
ofte har overarbejde. Set fra den positive 
side viser det, at HK’erne er fleksible, når 
der er brug for det. Men set fra en sam-
fundsmæssig synsvinkel virker det også 
lidt bizart, så længe vi har så mange ledige 
i Danmark, siger Jesper Schmidt Søren-
sen, der er faglig chef i HK/Privat.

Kontinuerligt overarbejde dur ikke
Der er en enkelt paragraf i lovgivningen, 

som siger, at din arbejdsuge ikke må over-
skride 48 timer ugentligt (i gennemsnit 
over en firemåneders periode). Men ellers 
er der ikke nogen konkrete maksimum-
grænser. I HK/Privats overenskomster med 
arbejdsgiverne er forholdene omkring over-
arbejde luftigt formuleret: ”Overarbejde 
skal begrænses mest muligt.” 

Men hvornår en arbejdsgiver så har gjort 
nok i forhold til at begrænse overarbejdet, er 
det ikke sådan lige til at svare på. 

- Men hvis virksomheden ikke bestræ-
ber sig på at undgå overarbejde ved at 
have tilstrækkeligt mange ansat, så må vi 
sige, at det er et brud på overenskomsten, 
siger Jesper Schmidt Sørensen.   

Et eksempel på sådan et ekstraordinært 
klart brud på overenskomsten kommer 
Jeanette Hahnemann, som er souschef i 
Juridisk Kompetencecenter i HK, med.

På en arbejdsplads, der var dækket af 
en overenskomst, var der blevet lavet en 
særlig husaftale om, at overarbejdstimer 
kun blev kompenseret med den halve løn.

- Den her arbejdsgiver syntes selvføl-
gelig, at det var vildt fedt, at de ansatte ar-
bejdede over. For det sparede han jo penge 
på. Så han udnyttede med stor fornøjelse 
alle de overarbejdstimer. Men det er selv-
følgelig en helt urimelig aftale, selv om til-
lidsrepræsentanten på arbejdspladsen hav-
de skrevet under på den. Når overarbejdet 
bliver kontinuerligt, så er det ikke længere 
overarbejde, så er det bare arbejdstid, siger 
Jeanette Hahnemann.

K når overarbejdet 
bliver kontinuerligt, 
så er det 
ikke længere 
overarbejde, så er 
det bare arbejdstid.
Jeanette Hahnemann, souschef i Juridisk 
Kompetencecenter i HK

›
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medlemmerNeS overarBeJde
i gennemsnit arbejder de adspurgte HK/Privat-medlemmer over 7,9 timer pr. måned.

Du kan ikke sige nej
Under alle omstændigheder så er det ikke 
op til dig - fra gang til gang, i hvert fald - 
at være dommer over, om din arbejdsgiver 
nu også har gjort sig umage nok i forhold 
til at undgå overarbejde. Lige præcis dét 
advarer Jeanette Hahnemann imod.

- Du kan faktisk ikke sige nej til at ar-
bejde over. Det viser al retspraksis. Hvis 
din arbejdsgiver mener, at han har en god 
begrundelse for at holde på dig, så ligger 
det inden for hans ledelsesret, siger Jea-
nette Hahnemann.

Og rådet fra juristen om at sige ja gæl-
der, uanset om arbejdsgiveren overholder 
eventuelle varsler for at bede om overar-
bejde. Konkrete varslingsregler er kun for-
muleret i nogle af HK/Privats overens-
komster. Ligesom det kan stå i din indivi-
duelle ansættelseskontrakt. 

- Jeg vil ikke anbefale nogen at sige nej 
til overarbejde, selv om et eventuelt varsel 
ikke er overholdt. Du risikerer simpelthen 
at blive bortvist. Så kan det godt være, at vi 

senere kan hive arbejdsgiveren i Arbejds-
retten for at have misligholdt overenskom-
sten. Det ændrer bare ikke på, at du er ble-
vet bortvist. En arbejdsgiver skal selvfølge-
lig have en rigtig god begrundelse for ikke 
at overholde varslingsreglerne, men det 
er svært at vurdere, hvad en god begrun-
delse er.

Det er i hvert fald ikke en god begrun-
delse, hvis det sker igen og igen, at vars-
lingen ikke bliver overholdt. Så anbefaler 
Jeanette Hahnemann, at du tager fat i din 
lokale HK-afdeling. 

Få din arbejdsgiver til at bede dig blive
Et andet spørgsmål, som ofte kan stå og 
flagre, er, hvorvidt du er blevet beordret til 
at arbejde over. Ifølge overenskomsterne 
kan du således kun kræve kompensation 
i form af overtidsbetaling eller afspadse-
ring, hvis dit overarbejde er ”udført efter 
ordre”.

Men hvornår er det dét? Hvad nu, hvis 
du ikke kan nå dine ting inden almindelig 

arbejdstids ophør, men ved, at chefen for-
venter, at det er færdigt i morgen?

- Hvis din arbejdsgiver ved, at du ikke 
kan nå det, så er det beordret overarbejde, 
siger Jeanette Hahnemann. 

Det er konklusionen i flere voldgifts-
kendelser. Her er der faldet domme til for-
del for den ansatte, hvis arbejdsgiveren 
uden tvivl har kunnet regne ud, at arbejds-
opgaverne ville give overarbejde. 

- Men jeg vil alligevel klart anbefale, 
at du direkte siger til din leder, at du ikke 
kan nå det - og at han så beder dig om at 
blive, siger Jeanette Hahnemann.

- En mundtlig ordre kan dog være svær 
at bevise. Så den allerbedste måde at gøre 
det på er altid at notere ned, hvornår du 
er kommet og gået, og vise det til din ar-
bejdsgiver en gang om måneden. Hvis 
han stiltiende accepterer dit tidsregnskab, 
så har han også accepteret, at det er beor-
dret overarbejde. Det viser retspraksis. ❚

KiLDe: ePiNioN-uNDeRSØgeLSe foR HK/PRivAT bLANDT 1.680 HK/PRivAT-meDLemmeR.

Tallene er baseret på de 74 procent af HK/Privats medlemmer, som i undersøgelsen svarer, at de af og til 
arbejder over. 

❚  3 %  arbejder over hver dag
❚  24 %  arbejder over et par gange om ugen 
❚  10 %  arbejder over en gang om ugen 
❚  40 %  arbejder over et par gange om måneden 
❚  23 %  arbejder over kvartalsvis 

så ofte arbejder de over så meget arbejder de over pr. måned 

❚  41 %  arbejder færre end 5 timer over
❚  22 %  arbejder 5-9 timer over
❚  19 %  arbejder 10-14 timer over
❚  13 %  arbejder 15-20 timer over 
❚  5 %  arbejder mere end 20 timer over

›
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AF JESPER PEDERSEN   FOTO LiSBETH HOLTEN

er er hverken overtidsbetaling eller 
afspadsering at hente. Ingen hø-
jere løn som følge af, at overarbej-

de er en del af lønnen. Bare overarbejde - 
uden nogen form for kompensation.

Sådan er arbejdslivet for 8 procent af de 
HK/Privat-medlemmer, som af og til har 
overarbejde. Det svarer de i en undersø-
gelse, som Epinion har lavet for HK/Pri-
vatbladet blandt 1.680 medlemmer.

- Det er bekymrende. Hvis der er en 
overenskomst på arbejdspladsen, så er det 
et decideret overenskomstbrud. Og så vil 
jeg anbefale, at man straks går til sin til-
lidsrepræsentant eller sin lokale HK-afde-
ling, siger Jesper Schmidt Sørensen, der 
er faglig chef i HK/Privat.

Ifølge HK’s overenskomster har du krav 
på overtidsbetaling eller på at afspadsere de 
ekstra timer. Jesper Schmidt Sørensen me-
ner, at den økonomiske krise formentlig 
spiller ind. Der er nogle, som lægger eks-
tra mange timer i arbejdet, og som ikke vil 
være besværlige og kræve noget for det. 

- Men der er jo ingen, som takker dig. 

Du er ikke sikret i din beskæftigelse. En 
chef, som synes, at det er i orden at lade 
sine medarbejdere arbejde gratis over, kan 
temmelig sikkert også finde på at fyre dig. 

Undgå individuel kamp om arbejdstid
Han advarer imod, at man er med til at 
skabe en overarbejdskultur. En kultur, 
hvor medarbejderne nærmest konkurre-
rer indbyrdes om, hvem der vil strække 
sig længst.

- Når nogen arbejder gratis over, er det 
ofte på grund af kulturen på arbejdsplad-
sen; det forventes ligesom af en. Så mit 
råd er, at I bruger fællesskabet til at sige 
fra i stedet for at skabe en individuel kamp 
om arbejdstid. Du har selv et ansvar for, 
at der ikke bliver skabt en kultur, hvor det 
er i orden, at arbejdsgiveren udnytter sine 
medarbejdere på den måde, siger Jesper 
Schmidt Sørensen.

Er du i starten af din karriere på ar-
bejdsmarkedet, kan det måske være fri-
stende ikke at se sig tilbage og imponere 
alle med din arbejdsiver uden at kræve an-

det tilbage end anerkendende blikke fra 
chefen. Men det er ikke alene med til at 
skabe den uheldige kultur - det risikerer 
også at ramme dig senere.

   - Så længe du er single og ikke har de 
store forpligtelser, kan du sagtens arbejde 
som en sindssyg. Men så kommer der fa-
milie ind i billedet, og så kan du altså ikke 
længere leve op til det.

Har du ingen overenskomst, så pas på
Hvis du er dækket af en overenskomst, er 
reglerne helt klare. Du skal have et tillæg 
for de timer, som ligger ud over dine nor-
male, aftalte timer. Alternativt have mulig-
hed for at afspadsere.

Men hvad nu, hvis du ikke er dækket af 
en HK-overenskomst? Så er din ansættel-
seskontrakt helt afgørende. Og her skal du 
være meget påpasselig med, hvad du skri-
ver under på, lyder det fra Jeanette Hahne-
mann, souschef for Juridisk Kompeten-
cecenter i HK.

- Hvis du skriver under på, at der i dit 
job kan være overarbejde, og at det er uden 

Hver 12. HK/Privat-medlem arbejder over uden at få nogen kom-
pensation for det. Har du overenskomst, er det et decideret brud 
på aftalen. Det kan også være tilfældet, selv om du ikke har over-
enskomst, men blot en ansættelseskontrakt. Sørg derfor for at 
skrive alle dine overarbejdstimer ned, lyder rådet fra Jeannette 
Hahnemann, souschef i HK’s Juridiske Kompetencecenter

uNDgå AT 
oVerarbejde 
bLiveR eN DeL Af 
KuLTuReN På DiN 
ARbeJDSPLADS
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ekstra betaling, så er det dét, der gælder. 
Det ville jeg ikke skrive under på uden at 
have snakket med HK først, siger hun. 

Anderledes godt stillet er du, hvis der i 
din ansættelseskontrakt intet står om over-
arbejde. Eller hvis der blot står, at du er for-
pligtet til at arbejde over - men intet om be-
taling. 

- For så er det sådan, at du skal have 
overtidsbetaling svarende til det, der står i 
overenskomsten for dit område, også selv 
du ikke er dækket af den. Det har Østre 
Landsret fastslået i en dom, siger Jeanette 
Hahnemann.

Og så er der også de helt urimelige afta-
ler. Dem kan aftaleloven aflive.

- Vi har lige haft en sag om en mand, 
som arbejdede op til 70 timer om ugen. 
Der stod i hans kontrakt, at han ikke fik 

ekstra betaling for overarbejde. Den sag 
fik vi medhold i, fordi det efter aftalelo-
ven var en helt urimelig aftale for den ene 
part, siger Jeanette Hahnemann. 

Manden fik af retten tilkendt 112.000 
kroner i overtidsbetaling - plus en erstat-
ning på 90.000 kroner, fordi arbejdsgive-
ren havde overtrådt loven om, at du ikke 
må arbejde mere end 48 timer om ugen i 
gennemsnit. 

Skriv dine timer ned
Ofte kommer sagerne om manglende 
overtidsbetaling først frem, når en ansat 
er blevet afskediget eller har sagt op. Såvel 
Jeanette Hahnemann som Jesper Schmidt 
Sørensen mener, at du selv har et ansvar 
for løbende at gøre din arbejdsgiver op-
mærksom på dit overarbejde. Smider du 

en dag en blok med tre års noteret over-
arbejde ned foran ham, er det heller ikke 
nødvendigvis rimeligt over for virksom-
heden.

- Men under alle omstændigheder, så er 
råd nr. 1: Skriv alle dine overarbejdstimer 
ned. Du skal selv kunne dokumentere, at 
du har haft overarbejde. Og vi ved, at dom-
stolene tager lønmodtageres notater om 
overarbejde meget seriøst, siger Jeanette 
Hahnemann. 

Det viste en sag fra 2010 med al tyde-
lighed. Her fik et kvindeligt HK/Privat-
medlem en kompensation på 100.000 
kroner, efter at arbejdsgiveren havde næg-
tet at udbetale 2.288 timers overarbejde, 
da hun forlod jobbet. Redskabet var en ud-
førlig liste over flere års overarbejde.

- Det er helt klart vores største problem 
i sager om overarbejde, at vores medlem-
mer ikke får skrevet deres overarbejde 
ned. Men vi kan altså sjældent bevise no-
get som helst, hvis det ikke er skrevet ned, 
siger Jeanette Hahnemann. ❚

›

’ Vi har lige haft en sag om en mand, som arbejdede 
op til 70 timer om ugen. der stod i hans kontrakt, at 
han ikke fik ekstra betaling for overarbejde.
Jeanette Hahnemann, souschef for Juridisk Kompetencecenter i HK.
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SådaN er 
reglerNe for 
overarBeJde

i lovgivningen
Den vigtigste regel i forhold til overarbejde er 48-ti-
mersreglen. Den siger, at din arbejdstid højst må være 
48 timer i gennemsnit pr. uge set over en periode på fire 
måneder. Din ugentlige arbejdstid i den periode kan alt-
så godt være længere i nogle uger, hvis der kompense-
res med kortere arbejdstid i andre uger.

Hvis du i perioder har rigtig travlt - og derfor meget 
overarbejde - er det også vigtigt at være opmærksom 
på 11-timersreglen. i forhold til den skal du have mindst 
11 timers sammenhængende hvile inden for et døgn. 
Altså, der skal minimum gå 11 timer, fra du får fri fra 
arbejde, til du møder igen. 
inden for en periode på syv dage har alle ligeledes ret til 
ét fridøgn, hvor du ikke skal arbejde.

i overenskomsterne
i overenskomsterne findes en række bestemmelser for, 
hvornår du skal have overtidsbetaling, og hvor meget 
du skal have. 

Hvis du bliver bedt om at arbejde over, og overarbejdet 
er af længere varighed, skal du have overtidsbetaling. 
Som hovedregel har du ret til overarbejdsbetaling af de 
timer, som ligger ud over 37 timer om ugen.

i overenskomsterne finder du også regler for, hvor me-
get dit overarbejde er værd, hvis du vil afspadsere. Som 
hovedregel afspadseres de første to timer ud over din 
normale arbejdstid i forholdet 1:1,5. Timer derudover 
samt timer i weekenden afspadseres i forholdet 1:2.

Der er en del afvigelser fra hovedreglerne i nogle af 
overenskomsterne. Derfor opfordrer vi dig til at nærstu-
dere arbejdstidsreglerne i din egen overenskomst. 

i ansættelseskontrakterne
Hvis du ikke er dækket af en HK-overenskomst, er ord-
lyden i din ansættelseskontrakt helt afgørende for, hvil-
ke regler der gælder for overarbejde. Hvis du skriver 
under på, at der i dit job kan være overarbejde, og at det 
er uden ekstra betaling, så er det dét, der gælder. Hvis 
overarbejde slet ikke er nævnt i din ansættelseskon-
trakt, er du bedre stillet. eller hvis der blot står, at du er 
forpligtet til at arbejde over - men intet om betalingen. 
for så er det sådan, at du skal have overtidsbetaling 
svarende til det, der står i overenskomsten for dit områ-
de, også selv om du ikke er dækket af den. 

›
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AF JESPER PEDERSEN

Lasse Andersen kræver ikke, at hans ar-
bejdstid passer på sekundet. Han vil gerne 
give lidt ekstra, når der er travlt. Men det 
skal være inden for rimelighedens græn-
ser. Og han vil også have noget ud af det. 

Det får han bare ikke. 
- Det er en del af min branche, spedi-

tionsbranchen. Det er en del af jobbet, at 
jeg bliver her, til jeg er færdig - og at det er 
rene interessetimer, siger han. 

Han har overarbejde stort set hver ene-
ste dag og vurderer, at det løber op i ti timer 
om måneden i gennemsnit. Timer, han alt-
så ikke får kompenseret, hverken i form af 
overtidsbetaling eller afspadsering. 

- Det er helt sikkert noget, jeg føler mig 
presset til, selv om jeg egentlig også synes, 
at jeg er rimelig god til at sige fra. Men 
som tiden ser ud i øjeblikket, ved både 
min arbejdsgiver og jeg jo, at der er nogle 

andre, som nok skal overtage jobbet, hvis 
jeg begynder at kræve afspadsering. Så 
alle hænger i og knokler mere, end de no-
gensinde har gjort, siger Lasse Andersen. 

Han og kollegerne har prøvet at tage 
det op med deres nærmeste leder. Det blev 
forsøgt sagt på et møde. 

- Det faldt ikke i ret god jord. Min leder 
blev helt stille og kort for hovedet. Og så 
har vi ikke rigtig snakket mere om det.

Ser efter andre job
Lasse Andersens beretning ligner en ræk-
ke andre HK/Privat-medlemmers oplevel-
ser til forveksling. De har ofte overarbejde 
- og det er langtfra hele den ekstra indsats, 
som bliver belønnet.

Desktopper Anne Nikolajsen siger
- Jeg er simpelthen nødt til at gøre det, 

hvis jeg skal have mit arbejde til at hæn-
ge sammen. Min arbejdsgiver ved godt, 
at der er meget overarbejde, men jeg kan 
ikke rigtig tage det op med nogen, for det 
ligger i kortene på kontoret, at sådan er 
det bare. Det er slet ikke tilfredsstillende, 
så hvis jeg vidste, at jeg kunne finde et an-
det job, så ville jeg gøre det.

Et tredje medlem, Marianne Frederik-
sen, er aktivt jobsøgende af samme grund:

- Det sker tit, at jeg arbejder 45-50 ti-

enten er det forventet, at man lægger interessetimer 
på sin arbejdsplads. eller også er der bare ikke tid til 
at afspadsere overarbejdet. HK/Privatbladet har talt 
med en række af de medlemmer, som ikke får nogen 
som helst kompensation for deres overarbejde

ARbeJDSgiveRe 
forVenter 
gRATiS 
oveRARbeJDe 

Jeg kan mærke på mig selv, 
at jeg dårligt nok gider notere 
ned længere, når jeg har haft 
overarbejde.
Marianne Frederiksen

’
›
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mer om ugen. Det er firmaets politik, at vi 
skal afspadsere, men det er der aldrig tid til. 
Jeg har dårlig nok tid til at holde ferie. Jeg 
kan mærke på mig selv, at jeg dårligt nok 
gider notere ned længere, når jeg har haft 
overarbejde, siger Marianne Frederiksen.

- Det er meget utilfredsstillende, så jeg 
søger andre job. Men det er svært, når jeg 
ofte er stendød, når jeg kommer hjem.

Den næste i køen til stress
Christina Hansen har allerede kvittet sit 
job og fundet sig et nyt på grund af overar-
bejde. Det skete umiddelbart før sommer-

ferien i år. Hun kunne sådan set godt få 
kompenseret sit overarbejde, som løb op 
på omkring 20 timer om måneden. I hvert 
fald noget af det.

- Men det var simpelthen så ustruktu-
reret, så det var meget svært at planlægge 
mit privatliv. Jeg fik ofte at vide på dagen, 
at jeg skulle arbejde over, fordi noget skul-
le være færdigt til i morgen, siger Christi-
na Hansen.

 - Over for min familie forsvarede jeg 

ofte arbejdspladsen med, 
at vi bare lige skulle om på 
den anden side af et eller 
andet. Hele tiden noget nyt. 
Og jeg var også meget pligt-
opfyldende og havde svært 
ved at sige fra. Der var flere 
i min afdeling, som var gået 
ned med stress, og jeg kun-
ne godt mærke på mig selv, 
at det var meget muligt, at 
jeg stod som den næste i køen, hvis jeg 
ikke skiftede job.

Christina Hansen kunne godt få kom-

penseret en del af sit overarbejde. Oftest 
som overtidsbetaling, fordi der ikke var tid 
til at afspadsere. 

Ubehagelig samtale
For Mona Østergaard var det et skræm-
mende resultat, da hun begyndte at sætte 
sig ned og skrive sine overarbejdstimer 
ned. Det var løbet op i mere end 350 timer 
i løbet af et par år.

- Jeg har egentlig altid arbej-
det meget over, men de sidste 
par år har der været rigtig, rig-
tig meget overarbejde på grund 
af nogle nye projekter. Og der er 
simpelthen ikke tid til at afspad-
sere, forklarer Mona Østergaard. 

- Der er ingen klare retnings-
linjer for, hvordan det bliver af-
regnet på min arbejdsplads. Jeg 
kan virkelig godt lide mit arbej-

de og arbejder også gerne over, men jeg 
vil ikke lægge alle de timer og måske få 50 
procent dækket, mens andre får 100 pro-
cent. 

Mona Østergaard havde forventet tak 
for sin ekstra indsats. I stedet blev hun 
skældt ud for de mange overarbejdstimer. 
I sidste ende lykkedes det dog efter lange 
og ubehagelige samtaler at få de hele dæk-
ket.

Og hvornår var hun egentlig blevet 
bedt om at blive? Der lå ikke nogen ordrer. 
Men det gjorde der så alligevel. Implicit. 

- Det bliver ikke sagt, at jeg skal blive. 
Men det er helt klart forventet. Hvis jeg 
ikke når mine ting, så har jeg et problem, 
og det går ud over mine kolleger. Så det er 
meget svært at sige nej. ❚

ALLe NAvNe i ARTiKLeN eR oPDigTeT Af HeNSyN TiL HK/PRi-

vAT-meDLemmeRNeS JobSiKKeRHeD. ALLe NAvNe eR ReDAK-

TioNeN beKeNDT. 

læs mere om arbejdstid på 
branchesektionssiderne midt i bladet.

ved den seneste overenskomst-
fornyelse i 2012 kom begre-
bet funktionsløn ind i en række 
overenskomster – ikke mindst 
den største af dem, industri-
ens funktionæroverenskomst. 
funktionsløn er dog på ingen 
måde nyt i HK’s overenskom-
ster. De har været en del af nog-
le overenskomster siden begyn-
delsen af 1990’erne.

❚ funktionsløn betyder, at det 
bliver aftalt, at en medarbej-

ders løn også omfatter overar-
bejde - altså at du hverken får 
overtidsbetaling eller afspad-
sering for overarbejde.

❚ Når du er funktionslønnet, skal 
du  have mere i løn for samme 
arbejde end en kollega, som 
ikke får funktionsløn. Lønnen 
skal også stå i rimeligt forhold 
til, hvor meget arbejde ud over 
37 timer, du reelt har. HK/Pri-
vat anbefaler derfor, at du får 
lavet en skriftlig aftale om, hvor 

stor en del af din løn, der fak-
tisk dækker overarbejde.

❚ Hvis lønnen ikke står i rime-
ligt forhold til overarbejdets 
omfang, kan HK/Privat køre en 
fagretslig sag mod arbejdsgi-
veren.

 Som noget nyt og bedre fra 
2012 kan HK/Privat køre fag-
retslige sager mod en arbejds-
giver, hvis lønnen ikke står i ri-
meligt forhold til overarbejdets 
omfang.

Hvis jeg ikke når mine ting, så har jeg et problem, 
og det går ud over mine kolleger. så det er meget 
svært at sige nej.
Mona østergaard

’

få deT rIgTIge 
I fuNkTIoNSløN

›
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Det er sin sag både at have styr på det, der står 
med småt, og det, der står mellem linjerne. Så er 
det godt, at du har folk til det. Som medlem af HK 
får du nemlig gratis rådgivning af vores faglige 
og juridiske eksperter. Med over 100 års erfaring 
og næsten 300.000 medlemmer i ryggen har vi de 
faglige kompetencer og de nødvendige muskler til 
at støtte dig i dit arbejdsliv.

Vi nærlæser
lige med

HK.dK
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Op-ned-op-ned-op-ned. En ældre kvinde træder 
op og ned af en stepbænk i duracell-tempo. Skoene 
når knap at røre bænken, før de er på vej mod gul-
vet igen. I en rundkreds omkring hende træner seks 
andre seniorer intenst styrkeøvelser i 40 sekunder 
ad gangen, inden de næste 20 sekunders pause.

- Foden helt ind på stepbænken, retter instruk-
tøren venligt og sender blikket en tur rundt til de 
andre ved træningsredskaberne, der er placeret i 
en cirkel bagerst i fitnesscenteret.

”Stop ikke, når du er træt, men når du er fær-
dig”, står der på hendes T-shirt.

Instruktøren Henriette Perning Johansen er 
træt, men hun stopper ikke. For hun er ikke fær-
dig. Efter en karriere i personalebranchen, blandt 
andet som distriktschef i et vikarbureau med lan-
ge arbejdsdage, præstigefyldte titler og en altid 
åben mobiltelefon, har hun nu fundet meningen 
med sit arbejdsliv i et helt andet erhverv - som fit-
nessinstruktør. Motion, styrketræning, udstræk-
ning og afspænding har nemlig været metoden 
til at holde de kroniske smerter fra lidelsen fi-
bromyalgi på afstand og finde vejen tilbage til 
arbejdsmarkedet. Nu er det hendes ambition at 
hjælpe andre, som lider af gigt, fibromyalgi og lig-
nende invaliderende sygdomme.

- Det med at få folk op på benene igen ved 
hjælp af træning, det vil jeg gerne være med til, 
forklarer Henriette Perning Johansen, der har 
gemt på drømmen om at uddanne sig til fitnes-
sinstruktør i mange år.

Sådan set kunne hun godt ligge hjemme i so-
faen på grund af sine smerter og træthed og ind-
kassere førtidspension.

- Nej, det kunne jeg da ikke! For det første vil-
le jeg have ondt i kroppen. For det andet ville jeg 
have ondt af mig selv. For det tredje ville jeg være 
den mest dødssyge at være sammen med, reage-
rer hun nærmest stødt og forklarer så:

- Man har pligt til at tjene penge selv, hvis man 
kan. Jeg bryder mig ikke om at blive forsørget. 
Jeg synes, det er vigtigt at gå ud og være en del af 
samfundet i stedet for at sidde derhjemme, siger 
Henriette, som simpelthen oplever færre smerter, 
når hun bruger og træner sine muskler.

Nogle grimme år
Den første advarsel om, at noget var galt med hel-
bredet, kom i efteråret 2000, da Henriette faldt 
om på sit arbejde. Hun blev indlagt og undersøgt 
af læger og specialister på grund af smerter ned 
langs benene og i skuldrene og armene. Smerter, 
som var svære at forklare. Samtidig var blodtryk-
ket skyhøjt, mens stofskiftet var alt for lavt.

- Det var nogle grimme år ... I starten var jeg 
bange for, at det var sklerose. Så jeg blev faktisk 
lettet, da jeg fik at vide, at det var fibromyalgi, for-
tæller Henriette Perning Johansen om sygdom-
men, der giver kroniske smerter i musklerne, 
træthed og nedsat fysisk udholdenhed.

Trods de svære vilkår med sygdommen som 
en klods om benet skaffede hun sig ind i virksom-
hedspraktik i det nyoprettede lokale jobcenter i 
Høje-Taastrup. Det førte til løntilskud, så blev hun 
vikar og til sidst fastansat på jobcenteret, hvor 
hun arbejdede på fuld tid i fire år.

- Det job fik mig både op - og ned. Til sidst gik 
jeg ned med stress, og så var jeg godt klar over, at 
jeg var nødt til at søge fleksjob, fortæller hun om 
den svære erkendelse af, at tiden med fuldtidsjob 
og flotte titler var forbi. 

Derfor var det dog alligevel ikke slut med am-
bitionerne for Henriette Perning Johansen. Hun 
forsøgte sig med et administrativt fleksjob - men 
igen med stort ansvar og tunge opgaver i en nyop-
startet regnskabsafdeling.

- Jeg troede stadig, at jeg kunne gøre karrie-
re. Men det kunne jeg jo ikke… Så jeg gik fra 25 
til 20 timer, og til sidst blev vi enige om, at det 
ikke gik. Jeg havde ikke energien til det, siger hun 
nærmest lettet.

Det var på det tidspunkt, at drømmen om en 
uddannelse til fitnessinstruktør rigtig begyndte at 
fylde. Hun gjorde selv meget ud af at motionere 
og fx gå lange ture for at holde smerterne i ben 
og arme væk. Og det virkede at holde musklerne i 
gang og bagefter sørge for at spænde af til afslap-
pende musik. Så nu skulle det være. 

Men så kom der et fleksjob som HR-sekretær 
i Volvo Truckcenter med en god månedsløn på 
28.000 kroner.

FITNeSSINSTrUKTør 
meD FIBrOmyALgI

Lange arbejdsdage, 
provisionsløn og 
en konstant tændt 
mobiltelefon var 
naturligt for HK’eren 
Henriette Perning 
Johansen. men så 
faldt hun om. efter 
sygdom, stress og 
diagnosen fibromyalgi 
drømmer hun nu om 
motion og afspænding 
som levevej

AF MALENE MøLGAARD FOTO LiSBETH HOLTEN

›
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Jeg har altid trænet - ikke styrke-
trænet, men udholdenhedstrænet 
og løbet. Men det er aldrig blevet 
en fast vane i mit liv. Det er først 
nu, hvor jeg har taget uddan-
nelsen til fitnessinstruktør, at jeg 
træner meget ihærdigt og har fået 
en personlig træner, fortæller 
Henriette Perning Johansen om 
sin metode til at kontrollere syg-
dom og smerter.
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- Den dag, jeg fik jobbet hos Volvo, græd jeg. 
Alle troede, det var af glæde. Men faktisk var det 
også lidt af sorg. For da tænkte jeg: Æv, nu er jeg 
nødt til at gøre det ”rigtige” og ikke det, jeg selv 
gerne vil. Men det var altså mange penge, siger 
hun og ser tilbage på hektiske 7-8 måneder, som  
endte med, at hun igen faldt om af udmattelse og 
til sidst blev fyret. 

endelig fitnessinstruktør
Rolig harpemusik flyder ud gennem højtalerne 
i den aflange træningssal. Henriette Perning Jo-
hansen sidder i skrædderstilling med ryggen mod 
spejlvæggen og bøjer sit hoved mod højre skulder, 
mens hun strækker venstre arm mod gulvet.

- Strææææææk, siger hun og beder deltagerne 
på afspændingsholdet gøre det samme.

Efter svaj-og-skyd-ryg-øvelser på alle fire og 
et godt stræk bag på benene ligger alle på gulvet 
med tæpper over sig og bliver ført af sted mod en 
solrig strand.af Henriettes stemme og harpens 
klang 

- Mærk solen på jeres arme. Træk vejret helt 
ned i maven og slap aaaaaf, siger hun med mes-
sende stemme.

Nu handler det om at gøre en forskel
Fyringen fra Volvo blev åbningen for Henriettes 
drøm. Med lidt overtalelse, en god sagsbehand-
ler og stor overbevisning fik hun jobcenteret til at 
betale uddannelsen til fitnessinstruktør som seks 
ugers selvvalgt uddannelse. Kurset tog hun i for-
året, og bagefter gik hun ind i fitness.dk på Ny-

gårdsvej på Østerbro i København og spurgte, om 
hun måtte få lov at komme i praktik i trænings-
centeret. 

- Jeg kunne bare mærke, at hun ville det SÅ 
gerne, og at hun ville passe godt ind her, fortæl-
ler centerchef Maria Ramsdahl Christensen, som 
håber, at Henriette på sigt kan blive en fast del af 
staben.

- Henriette er super for virksomheden, og jeg 
har lige pludselig fået en ekstra til alt det, jeg ger-
ne ville, men ikke altid har tid til at udføre. Hun 
kan noget på grund af sin sygdom og ved, hvor 
vigtigt det er at træne, når man har problemer 
med sine led og smerter. Det er lidt mere rigtigt, 
når hun står og siger det, end hvis jeg fortæller 
det. Det kan jeg mærke på dem, hun træner, og 
det er et kæmpe plus, siger centerchefen.

I praktikperioden er Henriette Perning Johan-
sen instruktør til cirkeltræning for seniorer samt 
hold med stræk og afspænding. Desuden hjælper 
hun i receptionen, og på sigt skal hun også lægge 
programmer for nye medlemmer.

Titler, prestige og karriereræs har hun helt lagt 
bag sig.

- I dag er jeg fuldstændig ligeglad med, hvilken 
titel jeg har. Også selv om nogle spørger undren-
de, hvordan jeg kan være tilfreds med at stå i en 
reception. Nu handler det om at gøre en forskel. 
Og det gør mig glad, forklarer Henriette og tilfø-
jer med et stort smil:

- Min mand siger også, at det er, som om han 
har fået en ny kone. ❚

›

fakta om 
virksomhedspraktik
Du kan komme i virksomhedspraktik, hvis du er 
ledig eller er godkendt til et fleksjob og har behov for at få af-
klaret dine beskæftigelsesmål eller mangler faglige, sociale el-
ler sproglige færdigheder for at kunne få et job.

Formålet med virksomhedspraktik er at opkvalificere dig, så 
du nemmere kan få job.

I praktikperioden er du ikke ansat i virksomheden, men i prak-
tik. det betyder, at der ikke udbetales løn, men at du får den ydel-
se fx kontanthjælp eller sygedagpenge som du fik før forløbet, da 
du var ledig.

Virksomhedspraktik kan foregå i både private og offentlige virk-
somheder. det er dog ikke tilladt at komme i virksomhedspraktik på 
den arbejdsplads, hvor man senest har været ordinært ansat eller 
ansat med løntilskud.

Kontakt dit jobcenter for at høre mere om virksomhedspraktik.
KiLDe: HTTP://AmS.DK/DA/boRgeRSeRviCe/viRKSomHeDSPRAKTiK.ASPx

det første jeg 
gjorde, dengang 
jeg fik titlen som 
distriktschef, var 
at ringe til min 
far og spørge, 
hvor gammel 
han var, da han 
blev distriktschef. 
det var 
konkurrencegenet 
i mig, der prøvede 
at slå ham. 
Henriette Perning Johansen

’
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regeringen har netop 
fremlagt en forslag om 
at forbedre et bestemt 
ligestillingsværktøj. 
Hvilket?
Svar: Kønsopdelte ... 

Hvad hedder den 
aflønningsform, hvor 
overarbejde er 
inkluderet i lønnen?

 

En reklame for en 
spillefilm kaldes det 
samme som en 
anhænger. Hvad?

Denne kommune er 
kendt for sit høje 
hospital og sine lave 
kommuneskatter.
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Kender du det? En af dine kolleger, som egent-
lig både er dygtig og skarp, og som engang var enormt 
dedikeret, går konstant rundt mellem kontorerne og 
kværulerer. Han brokker sig over alt fra arbejdsopga-
ver til størrelsen på sit skrivebord og er så fokuseret 
på frugtordningen, at man skulle tro, at udsigten til et 
stykke gratis frugt om dagen er den primære årsag til, 
at han står op om morgenen og går på arbejde.

Som forsker og konsulent har Helle Hedegaard 
Hein mødt mange af den type såkaldte "frustrationsr-
egredierede" medarbejdere - mennesker, som i alt for 
lang tid ikke har fået et kick af at udføre deres arbejde 
i form af arbejdsglæde eller måske endda lykkefølelse 
og livsmening. Derfor går de rundt i dyb frustration, 
skuffelse, vrede, foragt, ulykkelighed, træthed, resigna-
tion, ligegyldighed, udmattelse og i grelle tilfælde de-
pression. 

- Frustrationsregredierede medarbejdere vil ofte bli-
ve betragtet som besværlige og urimelige af deres le-
dere og kolleger, og de bliver stemplet som brokkeho-
veder, der aldrig bliver tilfredse, forklarer Helle Hede-
gaard Hein og kalder det en almindelig misforståelse.

den demotiverede arKetype
Det handler simpelthen om, at uden kick bliver man 
syg, sur eller stresset. Og at man risikerer at ende 
som den demotiverede arketype, Lønmodtageren, 
der udelukkende går på arbejde for at lave så lidt som 
muligt og få så meget som muligt for det, mens han 
lever sit liv i fritiden.

Så det er vigtigt at gå efter et kick på jobbet, un-
derstreger Helle Hedegaard Hein. Primadonnaen får 
et kick, som minder om lykke og livsmening, af høje 
standarder og opgaver i en højere sags tjeneste. Præ-
stationstripperen får sit kick af at præstere på et højt 
niveau og høste anerkendelse, hvis han er ekstrovert, 
eller løse en svær problemstilling, hvis han er intro-
vert. Pragmatikerens kick er en grundlæggende til-
fredshedsfølelse ved at udføre et godt stykke (rutine-)
arbejde og have balance mellem job og fritid.

- Af de mange højt specialiserede medarbejdere, 
jeg har talt med igennem min forskning, har ikke én 
vist sig at være Lønmodtager af natur. Til gengæld er 
der flere, der - når de er blevet bedt om at beskrive de-
res bedste arbejdsdage og største kick - tydeligvis har 
vist sig at tilhøre en af de tre P’er af natur, men har 
opført sig som Lønmodtagere, forklarer Helle Hede-
gaard Hein om den triste konsekvens af udeblevne 
kick.

KicK og KonfliKter
Kicket kan også føre til misforståelser og nogle gange 
voldsomme konflikter i en personalegruppe.

For eksempel bliver den Ekstroverte Præstations-
tripper, som er meget målfokuseret og et udpræget 
konkurrencemenneske, ofte misforstået som selvpro-
moverende og opfattet som anstrengende af de andre 
arketyper. Her er det vigtigt at holde fokus på, hvad 
den Ekstroverte Præstationstripper bidrager med, 
hvilket er ikke så lidt, fordi hans drivkraft er stor. Hel-

Uden kick bliver man 
syg, sur eller stresset

vi har alle sammen brug for et kick på 
jobbet for at føle arbejdsglæde og lyst 
til at gøre en ekstra indsats, forklarer 
Helle Hedegaard Hein, som forsker i 
motivation, ledelse og kreativitet. Kicket 
føles forskelligt for de fire arketyper, 
som er beskrevet på de næste sider. og 
det samme gælder reaktionerne, hvis 
kicket udebliver

AF MALENE MøLGAARD   PRESSEFOTO   iLLUSTRATiON MAi-BRiTT BERNT JENSEN
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le Hedegaard Hein beskriver hans behov for at gøre op-
mærksom på sine præstationer som "en serviceoplys-
ning til omgivelserne", fordi deres reaktion er nødven-
dig for, at han kan få sit kick.

- Især Primadonnaen synes, at den Ekstroverte Præ-
stationstripper er primitiv. Og omvendt synes den Eks-
troverte Præstationstripper, at Primadonnaen er lidt 
hellig. De to er næsten den værst tænkelige kombina-
tion, siger arketypeforskeren og understreger, at sam-
arbejde mellem arketyper kræver stor rummelighed og 
accept af, at alle bidrager med noget unikt.

For eksempel vil et team, der kun består af Prima-
donnaer ofte lide en krank skæbne, da deres fokus på 
den højere sag og standard ofte gør dem til perfektioni-
ster med konsekvens for deadline og budget. Primadon-
naen kan ikke sætte ting i system og i drift i modsætning 
til Pragmatikeren. Til gengæld fungerer Primadonnaen 
rigtig godt sammen med Introverte Præstationstrippere, 
som tilfører kreativ og innovativ kraft til et team.

tal om motivation og arKetyper
- Problemerne opstår især i de situationer, hvor arkety-
per bliver uenige om, hvor meget et team skal investere 
i et projekt. Primadonnaen vil blive frustreret over, at 
andre synes, det er vigtigere at hente børn eller komme 
til gymnastik, når nu noget brænder på. Hun synes, det 
er useriøst, og der kan godt opstå en arrogance fx over 
for Pragmatikeren, der insisterer på at gå hjem til tiden, 
forklarer Helle Hedegaard Hein og tilføjer, at noget, 
som virkelig kan tirre en Primadonna, er, hvis en Prag-

matiker siger ”gå nu hjem, det er bare et arbejde”.
- Primadonnaen forstår ikke, at folk bare betragter 

det som et arbejde. Så konflikterne opstår især der, hvor 
det handler om at fastlægge niveauet. Derfor kan det 
være en god idé at tale om motivation og få en fælles 
bevidsthed om, at arketyper er drevet af noget forskel-
ligt. For alle bidrager med noget unikt, og vi har brug 
for hinanden. Så det handler om at gøre plads i stedet 
for at blive irriterede på hinanden. I bestræbelsen på at 
få sit eget kick kan man nemlig komme til at stå i vejen 
for sin kollega. Men hvis man bruger arketyperne på 
arbejdspladsen, bliver det nemmere at sige: ”Hey, din 
Pragmatiker står sindssygt meget i vejen for mit Præ-
stationstripper-kick. Er du ikke sød at flytte dig?” ❚

 

❚ er cand.merc. og ph.d. 
❚ Hun arbejder som selvstændig forsker og 

ledelseskonsulent.
❚ gennem hele sin forskerkarriere har hun 

beskæftiget sig med højt specialiserede 
medarbejdere i både den private og offent-
lige sektor.

❚ især motivation, ledelse, kreativitet og ta-
lentudvikling er omdrejningspunkterne.

❚ Hun er tilknyttet CbS som ekstern lektor og 
er en hyppigt anvendt foredragsholder.

www.hellehein.dk
www.primadonnaledelse.dk

Helle Hedegaard Hein
›
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primadonnaen findes især i de klassiske fag-
professioner, som historisk set har været baseret på 
tanken om et kald. Han er tiltrukket af kerneopgaver, 
men mange Primadonnaer havner også i stabsfunk-
tioner, hvor deres kald er mere generelt, og de bare 
gerne vil gøre en forskel. 

Han findes derfor også i mange administrative 
job, der ikke er typiske Primadonnaprofessioner. Ek-
sempelvis en medarbejder med økonomi- eller ind-
købsfunktion, som går op i at spare, på fx indkøb, for 
at frigøre ressourcer til udvikling eller en lægesekre-
tær, der er bevidst om, at en hurtigt skrevet og fejlfri 
journal kan være med til at redde menneskeliv. 

Arbejdet betragtes som et kald, og Primadonnaen 
føler en pligt til altid at stræbe efter den højeste stan-
dard inden for sit felt. Hvis Primadonnaen bliver for-
hindret i at gøre en forskel og må slække på de høje 
standarder, vil han føle, at han sælger ud og ligefrem 
taber livsmening. I de situationer vil Primadonnaen 
reagere stærkt og tage kampen op - ofte kampe, som 
omgivelserne ikke forstår vigtigheden af at kæmpe. 
Og det er her, Primadonnaen ofte bliver misforstået 
og stemplet som barnlig, hysterisk, forfængelig, ego-
centreret og ledelsesresistent.

Formålet med arbejdet er at gøre en forskel. Pri-
madonnaen har et eksistentielt forhold til sit arbejde, 
som han betragter som et kald, og har derfor ikke be-
hov for at skelne skarpt mellem arbejde og privatliv 
for at undgå stress. Primadonnaen lever, mens han 
arbejder, og han oplever nogle af sine mest lykkelige 
og meningsfulde stunder på arbejdet. 

God faglighed for Primadonnaen er at opnå den 
højeste standard - og have handlefrihed til at fravige 
fra standarden, når det giver mest mening.

KicK En ekstremt stærk lykkefølelse af at udføre 
meningsfuldt arbejde af høj standard. Kicket - den 
følelse, Primadonnaen får, når det lykkes - er så 
stærk en lykkefølelse, at det rækker langt ud over al-
mindelig arbejdsglæde. Det handler om livsmening. 
Hvis Primadonnaen bliver fyret, kommer han der-
for også ud for en væsentlig livskrise sammenlignet 
med andre.

StyrKe En meget generøs, stræbsom og innova-
tiv medarbejder, som giver meget af sig selv. Prima-
donnaen er uundværlig på arbejdspladser, hvis ek-
sistensberettigelse knytter sig til en højere sag, eller 
hvor man stræber efter den højeste standard. Han 
har en innovationskraft i en helt særlig grad og er til-
trukket af udviklingsopgaver.

SvagHed Reagerer stærkt på lave ambitioner og 
mangel på mening og kan være en besværlig medar-
bejder, som har svært ved at gå på kompromis. Pri-
madonnaer er sjældent gode til at sælge og præstere 
eller sætte ting i system og drift.

anerKendelSe Primadonnaen bryder sig ikke 
om ros som en vurdering af hans faglige indsats - 
slet ikke, når han godt er klar over, at resultatet var 
under hans faglige standard. Derimod har han brug 
for feedback om, at hans arbejde gjorde en forskel i 
en højere sags tjeneste. Selv kritisk feedback og end-
da en skideballe sætter han pris på, fordi man der-
med tager hans kompetencer og bidrag alvorligt. El-
ler blot et ’tak’. ❚

gennem sin forskning omkring højt specialiserede medarbejdere i den private og offentlige sektor har Helle 
Hedegaard Hein, der er cand.merc. og ph.d., udviklet en model med fire forskellige arketyper. De fire arketyper 
Primadonnaen, Præstationstripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren har forskellige motivationsprofiler og 
drivkræfter. Du finder din arketypenatur ved at tænke tilbage på den bedste arbejdsdag eller arbejdsperiode, 
du har haft - den dag, hvor du fik det største kick - og så tænke på, hvad der karakteriserede kick-følelsen, og 
hvad der bidrog til den. Sammenlign den med beskrivelsen af kicket hos de fire arketyper

Er du Primadonna, 
Præstationstripper 
eller Pragmatiker?

primadonnaen

AF MALENE MøLGAARD   iLLUSTRATiON MAi-BRiTT BERNT JENSEN
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Er du Primadonna, 
Præstationstripper 
eller Pragmatiker?
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pragmatiKeren er den mest udbredte arkety-
pe i Danmark. 

Arbejdet betragtes som et arbejde, og der skal være 
balance og adskillelse mellem arbejde og privatliv. Når 
Pragmatikeren har brugt energi på arbejdet, så skal 
batterierne lades op derhjemme. Pragmatikeren er 
ofte et meget socialt væsen, som knytter en stor del af 
sin arbejdsmæssige identitet og loyalitet til arbejds-
pladsen og kollegerne. Det er ofte Pragmatikeren, der 
bidrager til at skabe det sociale klister, der er afgøren-
de for en effektiv og velfungerende arbejdsplads. Hun 
har brug for flere sociale pauser i løbet af en arbejds-
dag, fx korte kaffepauser med kollegerne, hvor hun 
henter sin energi, ligesom hun er glad for møder.

Formålet med arbejdet er at udføre et godt arbejde, 
og hun er en god, loyal og samvittighedsfuld medar-
bejder med et stort behov for at strukturere og sætte 
ting i system.

god fagligHed Pragmatikeren er en medar-
bejder med høj faglig stolthed. Pragmatikeren er me-
get opgavefokuseret og ønsker at udføre arbejdet så 

korrekt og ordentligt som muligt. Pragmatikeren har 
brug for en form for "normalmeter", som hun kan 
måle sin egen indsats op imod, og som er baseret på 
standarder, vejledninger, beskrivelser og succeskrite-
rier for, hvordan arbejdet skal udføres, og hvad god 
faglighed er.

KicK Pragmatikerens stærkeste drivkraft er en 
grundlæggende følelse af tilfredsstillelse, der kommer 
af at udføre et godt stykke arbejde. Men det er lige så 
vigtigt, at balancen mellem arbejdet og privatlivet fun-
gerer godt. Pragmatikeren kan også få minikick i lø-
bet af arbejdsdagen, når der løftes i flok med kolleger-
ne, og der er god stemning på arbejdspladsen. Prag-
matikeren søger derfor ofte job, hvor hun løser opga-
ver i fællesskab med andre, eller hvor hun er omgivet 
af og har kontakt med mange kolleger.

StyrKe Pragmatikeren er enormt driftsikker, god 
til at tænke inden for boksen og sætte ting i system, 
men bidrager ikke til meget fornyelse. Hun foretræk-
ker rettesnore, vejledninger og procesbeskrivelser, og 

pragmatiKeren

›
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lønmodtageren er ikke en arketype, man er 
af natur, men noget, man som Primadonna, Præstati-
onstripper eller Pragmatiker opfører sig som - enten 
af eget valg, fordi man får sine kick i fritiden, eller of-
test som følge af demotivation og frustration over ikke 
at kunne udleve sin arketypenatur og få sine kick.

Arbejdet betragtes som en straf, der skal udstås, 
for at hun kan have det godt i fritiden.

Formålet med arbejdet er at maksimere nettoud-
bytte. Lønmodtageren er som regel meget fokuseret 
på sin personlige bidrag-belønnings-balance og øn-
sker at øge belønningen for at gå på arbejde (typisk 
målt i kroner og øre) så meget som muligt, samtidig 
med at han bidrager med så lidt som muligt for at re-
servere energi til fritiden. Det betyder ikke, at Løn-
modtageren slet ikke er indstillet på at lave noget på 
arbejdet, men fokus er på at gøre det, der skal gøres 
og ikke mere end det. Når Lønmodtageren går hjem 
fra arbejde, er det privatlivet og fritiden, der tæller, og 
Lønmodtageren kobler derfor fuldstændig af fra ar-
bejdet.

KicK Lønmodtageren går på arbejde for at tjene 
penge og får i nogle tilfælde et kick af at øge den øko-
nomiske belønning. Men det giver hverken arbejds-
glæde eller motivation. Som Primadonna eller Præ-
stationstripper får hun typisk sit kick i fritiden, fx ved 
sport, kunst eller frivilligt arbejde.

StyrKe Lønmodtageren er i virkeligheden ofte en af 
de tre andre arketyper og kan vende tilbage dertil med 
den rette motivation, anerkendelse og kick-oplevelser.

SvagHed Suger energi ud af sine kolleger, kan 
smitte med sine frustrationer og tvinge standarden 
ned, så det bliver svært for de andre arketyper at få 
deres kick. Skyder nye ideer og projekter ned under 
henvisning til, at ”det har vi prøvet før, og det virkede 
heller ikke dengang” eller ”det er fint nok, men der er 
bare nogle regler, vil bliver nødt til at følge”.

anerKendelSe Lønmodtageren går højt op i be-
lønning for sin indsats og bliver typisk motiveret af løn, 
bonus, afspadsering og større fleksibilitet i arbejdet. ❚

findes de ikke, så sørger hun for, at de udarbejdes. Op-
lever Pragmatikeren en fejl gentage sig hyppigt, vil hun 
være den første til at udarbejde en procedure for, hvor-
dan fejl kan undgås, eller hvordan arbejdsgange kan ef-
fektiviseres. Dermed yder hun et unikt bidrag til arbejds-
pladsen, fordi hun er med til at systematisere, fejlmini-
mere og effektivisere.

SvagHed Pragmatikeren er lokket af at befinde sig på 
kanten af komfortzonen, men går nemt ned med stress 
af det, fordi hun i virkeligheden ikke bryder sig om at 
være der. Hun har brug for skarp adskillelse mellem ar-
bejde og fritid for ikke at blive stresset. Og hun er følsom 
over for konflikter blandt kollegerne på arbejdspladsen.

anerKendelSe Pragmatikeren har brug for aner-
kendelse i form af feedback på opgaven, så hun kan kali-
brere, om hendes arbejde lever op til forventningerne, og 
om det kan betragtes som god faglighed. ❚

lønmodtageren
 

›
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den eKStroverte 
prÆStationStripper
Arbejdet betragtes som en konkurrence og en karrie-
re, hvor der skal være fremgang, og derfor er ledelses-
vejen stærkt tiltrækkende.

Formålet med arbejdet er at præstere i andres øjne.
God faglighed handler ikke bare om at præstere på 

et højt niveau, men også bedre end de andre.

KicK At præstere på et højt niveau og efterfølgende 
høste omgivelsernes anerkendelse som en af de bedste 
inden for sit fag giver en ekstrem lykkefølelse. Kickene 
skal være hyppige for at holde motivationen oppe.

StyrKe Den Ekstroverte Præstationstripper er eks-
tremt målfokuseret og udpræget konkurrencemenne-
ske med stærkt fokus på at skabe store resultater.

SvagHed Bidrager ikke til meget fornyelse og kan 
ikke "tænke ud af boksen". Kan opfattes som stærkt 
selvpromoverende.

anerKendelSe Den Ekstroverte Præstations-
tripper har behov for at blive set. Hvis an-
erkendelsen fra leder og kolleger udebli-

ver, føler hun sig snydt for et kick og går på 
jagt efter erstatningskick ved at benytte 

enhver lejlighed til at gøre tydeligt op-
mærksom på sine egne præstationer 

til møder og samtaler eller ved fx 
at hænge diplomer op som sym-
bol.

den introverte 
prÆStationStripper
Arbejdet betragtes som en søgen, og derfor er udvik-
lingsopgaver tiltrækkende.

Arketypen findes især blandt it-medarbejdere, in-
geniører og forskere.

Formålet med arbejdet er at præstere i konkurren-
ce med sig selv.

God faglighed handler om at fordybe sig i at fin-
de løsningen på fagligt komplekse problemstillinger 
- gerne opgaver, der kræver, at man træder ud af sin 
komfortzone og tænker ud af boksen for at finde løs-
ningen. Sværhedsgraden skal være stigende, så der 
sker udvikling. 

KicK At præstere på et højt niveau og knække en 
faglig nød af høj sværhedsgrad, men der ligger også 
stor nydelse - såkaldte minikick - i selve processen 
med at løse komplekse arbejdsopgaver.

StyrKe Den Introverte Præstationstripper elsker 
at fordybe sig, lære  nyt, søge viden, analysere og se 
nye mønstre. Fordybelsen er ofte så stor, at hun kan 
arbejde i meget lange stræk. Hun har stor kreativ ka-
pacitet til at finde løsninger på meget komplekse pro-
blemstillinger.

SvagHed Den Introverte Præstationstripper kan 
i en krævende arbejdsproces lukke sig inde i sig selv, 
være småirriteret og kort for hovedet. Hun har brug 
for at kunne arbejde uforstyrret i lang tid ad gangen 
uden afbrydelser, møder og pludselige ændringer og 
med mulighed for at arbejde alene eller to og to - i ste-
det for at indgå i store og tidskrævende teamsamar-
bejder. Og hun har en tendens til at kaste al sin kær-
lighed på selvvalgte hobbyprojekter og så glemme det, 
hun er ansat til at lave.

anerKendelSe Den introverte Præstations-
tripper har brug for, at præstationen og resultatet af 
hendes hovedbrud bliver set, samt anerkendelse for, 
om det løser et problem. Men hun reagerer negativt 
på faglig feedback fra en person, der ikke har dyb fag-
lig indsigt i fagområdet. ❚

prÆStationS-tripperen

opdeles i to typer: den ekstroverte og den introverte. De er begge meget ambitiøse, men den ekstroverte har 

behov for at konkurrere med og blive set af omgivelserne, mens den introverte konkurrerer med sig selv.
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ScOr en 
tuSSe 
på dine 
indKøb
medlemmerne af forbrugsforeningen modtager hvert år millioner i bonus. 
Næste udbetaling er i december - lige i tide til julegaveindkøbene

AF  LONE SøE

vert år udbetaler Forbrugsforeningen bo-
nus. HK’s medlemmer har de seneste 
år hentet tæt på 50 millioner kroner om 
året. Det er over 1.000 kroner i gennem-

snit pr. medlem, der bruger sit indkøbskort fra 
foreningen.
Som medlem af HK kan man blive medlem af 
Forbrugsforeningen, der giver adgang til rabat i 
over 4.600 butikker over hele landet. Typisk får 
man ni procent i bonus. En gang om året bliver 
denne bonus udbetalt. Det sker i december - lige i 
rette tid før julegaveindkøbene.
Det koster 132 kroner om året at være medlem af 
Forbrugsforeningen, og det har godt 45.000 HK-
medlemmer valgt at være. I 2012 brugte næsten 
42.000 kortet.
Der er stor forskel på, hvor meget det enkelte 
medlem bruger kortet. Den højeste bonus til et 

HK-medlem lød på hele 45.000 kroner, som træk-
ker godt op i det gennemsnitlige bonusbeløb, som 
er 1.140 kroner.
Der er bonus at hente i mange forskellige slags 
butikker. I alt er der 140 forskellige brancher re-
præsenteret på Forbrugsforeningens liste af butik-
ker, som også tæller 300 internetbutikker.
Den nemmeste måde at finde Forbrugsforenin-
gens butikker er ved at downloade en app til sin 
smartphone – den hedder Forbrugsforeningen.
Smartphonen ved, hvor du befinder dig. Hvis du 
fortæller den, hvad du gerne vil købe, så viser den 
dig de nærmeste rabat-butikker, og du får også en 
rutevejledning dertil. ❚

h

Om Forbrugsforeningen 

❚ Wellness
❚ Transport
❚ familie og fritid
❚ Sundhed og behandling
❚ i byen
❚ Hus og have
❚ Dagligvarer
❚ Kommunikation og iT
❚ ferie og rejser
❚ Sport og hobby
❚ Tøj og accessories
❚ Services og økonomi 

forbrugsforeningen giver medlemmerne 
mulighed for at optjene en kontant 
bonus, hver gang de handler via deres 
medlemskort.

Som medlem af HK kan man blive medlem 
af forbrugsforeningen og få del i de mange 
bonus-millioner.

meld dig via forbrugsforeningens 
hjemmeside. Adressen er www.
forbrugsforeningen.dk. medlemskab 
koster 132 kroner om året.

en række organisationer og 
fagforbund heriblandt HK står bag 
forbrugsforeningen. foreningens 

bestyrelse består af ledere fra disse 
organisationer. Kim Simonsen, formand 
for HK Danmark, er også formand i 
forbrugsforeningens bestyrelse.

der er butikker/
virksomHeder inden 
for alle disse  
kategorier



H
K

 p
r

iv
at

b
la

d
et

  o
K

to
b

er
 2

01
3

34

*
PeNgePrOBLemer 
gør DIg DUmmere
mange af os har oplevet følelsen af 
rådvildhed, når man finder ud af, at 
pengene ikke lige rækker, som man 
havde regnet med. imens skriver 
banken en mail og spørger til minus-
set på kontoen, og det vækker be-
kymring. faktisk viser det sig, at den-
ne bekymring går ud over din iQ, skri-
ver sciencemag.org. Helt præcist er 
der tale om et gennemsnitligt tab på 
13 iQ-point, hvilket svarer til, at du 
har sprunget en nats søvn over, hvis 
du bekymrer dig om pengeproblemer. 
Det kan yderligere være med til, at 
du tager dårlige beslutninger, mener 
det internationale hold bag undersø-
gelsen.
KiLDe: viDeNSKAb.DK 

en amerikansk mand bruger mere 
tid på det huslige arbejde, når han er 
beskæftiget i kvindefag, end hvis han 
arbejder i mandefag eller i fag med 
færre kvinder. Det viser amerikanske 
forskningsresultater, skriver magasinet 
Arbejdsmiljø.

Sociologen elizabeth Aura mcClin-
tock fra Notre Dame university i indiana 
fremlagde forleden disse forskningsre-
sultater for sine kolleger på American 
Sociological Associations kongres.

Hun er kommet frem til sine resulta-
ter ved at analysere en række data, der 
blev indsamlet fra 1981-2009, og hun 
er ved at efterprøve forskellige teorier.

Siden 60erne er den tid, amerikan-
ske kvinder bruger på husarbejdet, hal-
veret, mens mændenes er fordoblet. 
men kvinderne står for to tredjedele af 
husarbejdet, oplyser forskeren. 
KiLDe: mAgASiNeT ARbeJDSmiLJØ

mIDTjyDerNe HAr 
De BeDSTe jOBcHANcer
Hvor du bor, betyder noget, for dine 
chancer for at få et job. Se herunder, 
hvordan den sæsonkorrigerede brut-
toledighed fordeler sig rundt om i re-
gionerne:
region Hovedstaden:  6,2 procent
region Syddanmark:  6,0 procent
region Sjælland:  5,8 procent
region Nordjylland:  5,7 procent
region midtjylland:  5,1 procent
Sæsonkorrigeret ledighed vil sige, 
at man har fjernet den effekt, sæso-
nen har på ledigheden. fx på grund 
af vinterpauser i byggebranchen. man 
laver sæsonkorrigering for nemme-
re at kunne se vendepunkter i øko-
nomien.

KOLLeger BeHANDLer 
De grImme DårLIgT 
Hvis man bliver behandlet barskt el-
ler ydmygende af kolleger, kan det 
måske hænge sammen med, at man 
ikke opleves som fysisk attraktiv, 
konkluderer ny amerikansk forsk-
ning. forskernes undersøgelser viser, 
at en fysisk attraktiv fremtoning på 
arbejdspladsen spiller en lige så stor 
rolle som personligheden for den be-
handling, som kollegerne giver én. 
Det skriver magasinet Arbejdsmiljø.

den perfekte øvelse 
mod ondt i ryggen
Sidder du meget ned til daglig, og har du af og 
til ondt i ryggen, så kan denne øvelse hjælpe dig til 
en stærkere ryg.

- Start med at ligge på maven og kigge ned i gul-
vet.

- Derefter skal du løfte overkroppen og støtte på 
albuerne, og, hvis du kan, komme helt op på hånd-
fladerne.

- Hold stillingen i op til 20 sekunder, såfremt den 
ikke skaber ubehag eller gør ondt i din lænd. Lav 
gerne øvelsen 2-3 gange dagligt.
KiLDe: SØNDAgS SuNDHeDSeKSPeRT HANNA TómASDóTTiR.

i kvindefag tager 
mere af husarbejdet

Få gode råd og vejledning om sygefravær på raskigen.nu, 
Hk’s temaside om at vende tilbage på jobbet efter sygdom. 

*

Mænd
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12% af danskerne vil gerne møde 
senere på jobbet, end de gør. 
Kilde: Analyseinstituttet Wilke for Avisen.dk.

huSK alt, 
hvad du SKal Købe ind 
- Sådan her
Tænk på et sted, du kender godt, for eksempel dit hus, og start 
ved hoveddøren. Hvis du skal hente ost i supermarkedet, så tænk på, 
at hoveddøren er smurt ind i ost. Skal du også have mælk, så fore-
stil dig, at du åbner døren og ser, at gulvet i gangen indenfor er dæk-
ket af mælk.

Sådan bliver du ved at danne dig billeder i hjernen, mens du går 
gennem dit hus og kæder steder og ting sammen med varer, du skal 
huske at købe. Rådene stammer fra Nelson Dellis, som de seneste 
to år har vundet de amerikanske hjernemesterskaber. og så har han 
blandt andet verdensrekorden i hurtigst at memorere et helt spil kort. 
Det tog ham kun 63 sekunder.

StrESS 
kan give helbredsproblemer 

senere i livet
For høj fysisk og psykisk belastning på arbejdet kan 
medføre sundhedsproblemer helt ind i pensionisttilværelsen. 
Det viser en finsk undersøgelse.

for mennesker, der udsættes for vedvarende stress i ar-
bejdslivet, kan tilstanden medføre sundhedsproblemer se-
nere i livet. Høj fysisk og psykisk belastning i arbejdslivet kan 
nemlig føre til øget behov for hospitalsindlæggelse og med-
føre for tidlig død.

Det konkluderer finske forskere på baggrund af en under-
søgelse blandt knap 6.000 finske kommunalansatte og tjene-
stemænds sundhedstilstand over en periode på 30 år.

- vi har fundet, at dem, der rapporterer ringe arbejdsfor-
hold midtvejs i livet, har forøget risiko for at få fysiske og psy-
kiske sundhedsproblemer senere i livet og dø for tidligt, for-
tæller mikaela von bonsdorff, ph. d. i aldersforskning ved uni-
versity of Jyväskylä i finland til magasinet Arbejdsmiljø.

derfor 
bliver du 
sur, når du 
er sulten
Vi ved alle sammen, at man 
kan blive en smule gnaven, hvis 
ikke man får noget at spise. Derfor kan 
det også være en god idé at have en snack liggende på kon-
toret, så sulten ikke går ud over kollegerne.

man kan godt undertrykke den fysiske sult, men den 
emotionelle del kan ikke kontrolleres, siger professor i psy-
kologi og appetit-adfærd ved Reed university Paul J. Currie. 
ifølge professoren kan appetithormonet ghrelin, der produ-
ceres i maven og stimulerer følelsen af sult, også være med 
til at producere anspændthed og stress.
KiLDe: bT.DK
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vi må klare 
os selv

ude af systemet 

AF MALENE MøLGAARD / FOTO MARK KNUDSEN

de ledige, som har mistet dagpengene og nu er på den lavere 
uddannelsesydelse, er frustrerede og vrede over den skuffende indsats 
fra jobcentrene. en rundspørge blandt ledige HK’ere vidner om masser 
af krav, men ingen reel hjælp til at skaffe job
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som en redningskrans til de ledige, der 
stod til at miste deres dagpenge.

2.800 ledige HK’ere har mistet retten 
til dagpenge siden dagpengereformen i 
2010. Nogle er endt uden forsørgelse fra 
det offentlige. Andre er kommet på den 
særlige uddannelsesordning med tilhø-
rende uddannelsesydelse, der beløber sig 
til mellem 60 og 80 procent af dagpenge-
ne. Inge Klüssmann er en af dem. 

Barsk omgang
- Jeg synes virkelig, det er en barsk 
omgang økonomisk, siger hun, 
som er enlig forsøger for sin 15-åri-
ge datter og 18-årige søn og derfor 
modtager den høje sats.

- Og der er jo ingen, der si-
ger, at det giver job bagefter, si-
ger hun.
Inge Klüssmann blev udlært i et 

lille reklamebureau i 1980, men fik 
ved en fejl aldrig sit eksamensbevis. 

Derfor er hun nødt til at få papir på sine 
kompetencer igen og håber, det kan åbne 
nye døre.

- Man kan jo lige så godt opdatere sin 
viden. Og jeg synes også, det er en god 
ide, men det burde have foregået, allerede 
mens jeg var i løntilskudsjob, siger hun 
og understreger, at man bør kigge på be-
tingelserne. For det første fordi økonomi-
en ikke hænger sammen. For det andet 
på grund af den ikke eksisterende rådgiv-
ning.

- Jeg synes faktisk, man må klare sig 
selv, hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, 
siger hun.

- Der er ingen formidling af kontakt 
direkte til en virksomhed. Jeg har spurgt 
jobcenteret, om de kan åbne for samtaler, 
men det er der ikke noget af, siger Inge 
Klüssmann skuffet.

- De kunne måske have ringet og banet 
vejen for mig, så jeg ikke forsvandt i bun-
ken, foreslår hun. 
 
Ingen jobformidling til 9 ud af 10
Inge Klüssmann er ikke alene med op-
levelsen af at måtte klare sig selv som le-
dig. Det viser undersøgelsen ”Stemmer 
fra jobkøen 4” om ledighed og aktivering, 
som HK netop har gennemført blandt 
næsten 12.000 ledige medlemmer af 
HK’s a-kasse.

Selv om der i efteråret 2012 blev gen-
nemført flere akutpakker, nedsat jobbe-
redskab, indført personlig jobformidler og 
opsøgende arbejde over for arbejdsgiver-
ne, så er de langtidsledige ikke kommet i 
tættere kontakt med arbejdspladserne.

Faktisk har hele 90 procent af de ad-
spurgte ledige HK’ere med udsigt til at 
miste dagpengene aldrig oplevet, at syste-
met formidlede kontakt til arbejdsgiverne 
om ordinært arbejde, viser undersøgelsen. 

Action efterlyses
38-årige Alis Nissen fra Vojens har været 
ledig i to år, siden hun blev færdig med 
sin kontoruddannelse og elevtiden i Ar-
bejdstilsynet. Og hun er vred.

- Jeg har i to år råbt op om, at jeg har 
brug for en jobkonsulent, der kan lære 
mig at kende og sælge mig til virksomhe-
derne. De mennesker på jobcenteret skal i 
gang med noget mere research! Jeg synes, 
der bliver gjort alt for lidt. Der skal noget 
mere action til, raser hun.

Alis Nissens pointe er, at størstedelen 
af stillingerne i dag besættes via netværk 
og anbefalinger fra nogen, der kender no-
gen. Her burde jobcenteret være de ledi-
ges netværk og salgskanal ind til arbejds-
pladserne.

- Jeg er gal, og jeg er ked af det. Vi har 

STEMMER FRA JOBKØEN

- Der er ingen 
formidling af 
kontakt direkte til en 
virksomhed. Jeg har 
spurgt jobcenteret, 
om de kan åbne for 
samtaler, men det er 
der ikke noget af. De 
kunne måske have 
ringet og banet vejen 
for mig, så jeg ikke 
forsvandt i bunken, 
siger kontorassistent 
inge Klüssmann.

Om morgenen tager 52-årige Inge Klüss-
mann fra sin lejlighed i Kastrup med bus-
sen til uddannelsesinstitutionen Niels 
Brock i København. Selvom hun er fag-
lært og har 30 års erfaring med admini-
strativt arbejde, tager hun nu uddannel-
sen som kontorassistent en gang til.

For to og et halvt år siden blev Inge 
Klüssmann nemlig ledig. Hun har søgt 
utallige stillinger og været i løntilskuds-
job anvist af jobcenteret, men uden at det 
førte til fast arbejde. Nu er hun røget gen-
nem sikkerhedsnettet og ud af dagpenge-
systemet. Ud til den midlertidige uddan-
nelsesydelse, som regeringen og Enheds-
listen sidste efterår i al hast kastede ud ›
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brug for noget mere hjælp til at komme 
ud. Men vi bliver ikke hørt. Vi gør, hvad vi 
skal: vi møder op på jobcenteret, vi går på 
kurser, men vi får ikke noget til gengæld 
andet end et kryds! Jeg er gået fra at være 
en person til at være et nummer, siger 
Alis Nissen.

Mens hun var på dagpenge, tog hun 
tre akademimerkonomfag for at vise, at 
hun gerne vil yde en indsats. For tiden 
går hun på et lagerforløb i Aabenraa for at 
være berettiget til uddannelsesydelse.

- Det er så hul i hovedet. Flere af dem, 
jeg går på skole med, fik nej til uddannel-
se, mens de var på dagpenge. Og nu skal 
de. Hvorfor bruger man tid på, at vi skal 
i skole? Jeg ville hellere have haft et halvt 
år med en jobkonsulent, siger hun fru-
streret.
 
Ingen finger på pulsen
Frustrationen går igen blandt de ledige, 
som HK-bladet har været i kontakt med. 
33-årige Susanne Nielsen fra Tønder er 
alene med fire børn og har desperat brug 
for et job efter snart tre års ledighed. Hun 
overgik til uddannelsesydelse i sommerfe-
rien og tager nu et merkonomkursus.

- Vi er ikke alle sammen sælgertypen, 
der bare kan gå ud og sælge os selv. Jeg 
har brug for hjælp til at sige, at jeg ikke 
kun er den der enlige mor til fire børn. 
Jeg har så meget andet at byde på, forkla-
rer Susanne Nielsen, som gerne ville have 
haft en jobkonsulent, der kunne spotte 
hendes kompetencer og gennemskue, 
hvilke kurser, der kunne øge hendes job-
muligheder.

Faktisk havde hun sådan en udfarende 
jobkonsulent fra en privat aktør i starten 
af sin ledighedsperiode.

- Han ringede rundt til virksom-
hederne. Jeg var helt benovet over ham. 
Jeg følte, han tog det alvorligt, at jeg hang 
i det yderste af neglene. Men så stoppede 

Jeg har i to år råbt op om, at jeg har brug for 
en jobkonsulent, der kan lære mig at kende og 
sælge mig til virksomhederne.
Alis Nissen, ledig kontorassistent, vojens

det, der hedder formidling af arbejde, findes ikke, 
og jeg er ikke blevet tilbudt noget, der bare minder om 
et job, selvom mine kvalifikationer er udmærkede.
Søren Jensen, ledig bogholder, Gladsaxe

han, sukker Susanne Nielsen, som hel-
digvis har fået løftet humøret en smule af 
igen at komme ud blandt andre

Formidling af arbejde findes ikke
Søren Jensen fra Gladsaxe har kun dårligt 
at sige om jobcentrenes indsats efter tre 
år i systemet:

- Jeg har på intet tidspunkt modtaget 
det, der ligner professionel hjælp, hvor 
man har prøvet at matche mine kompe-
tencer med et job. Det, der hedder formid-
ling af arbejde, findes ikke, og jeg er ikke 
blevet tilbudt noget, der bare minder om 
et job, selvom mine kvalifikationer er ud-
mærkede, siger Søren Jensen, der tidlige-
re arbejdede som bogholder.

Selvom han er vred på systemet, be-
nytter han nu perioden på uddannelses-
ydelse til at supplere sin bogholderbag-
grund med et kedelpassercertifikat for at 
søge nye veje. Håbet er, at han kan sparke 
døren ind på sin praktikplads bagefter og 
skaffe sig fast arbejde.

- Jobcentrene har ikke nogen berøring 
med arbejdsmarkedet. Det handler om at 
overholde lovgivningen, ikke om min per-
son, konkluderer han indædt og konsta-
terer:

- Det ville fx være rart, hvis de kunne 
rådgive om relevante kurser, men jeg for-
nemmer ikke, de har fingeren på pulsen 
nogen steder. ❚
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går du og tror, at beskæftigelsessystemet er til for at 
skaffe dig arbejde, hvis du bliver ledig, så kan du godt 
tro om igen. Systemet kontrollerer, om du søger ar-
bejde, som du skal for at få dagpengene. Det aktiverer 
dig i virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Og 
det udbetaler dagpengene. Arbejdet må du selv skaf-
fe dig.

Ni ud af ti af HK’s ledige har aldrig oplevet, at 

jobcentret, privat aktør eller a-kassen har formidlet 
kontakt til en arbejdsgiver om et ordinært job. Det 
fremgår af undersøgelsen, ”Stemmer fra jobkøen 4” 
som HK netop har foretaget blandt forbundets ledige 
medlemmer.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nævner el-
lers udtrykkeligt henvisning til arbejde som et middel, 
jobcentre kan tage i brug. Men alle tre instanser mel-

jobformidling? 
søg på internettet

90 procent af HK’s ledige har aldrig oplevet, at jobcenter, a-kasse eller privat aktør har 
formidlet kontakt om ordinært arbejde, viser ny medlemsundersøgelse. de tre instanser 
melder hus forbi. jobformidling er ikke vores opgave, lyder det enstemmigt

AF MALENE MøLGAARD OG NiELS MøLLER MADSEN

›

STEMMER FRA JOBKØEN
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det siger loven
bistanden kan bl.a. ske ved, at en eller 
flere arbejdssøgende efter aftale med en 
arbejdsgiver direkte henvises til et konkret 
job (…)”

der hus forbi. Ingen mener, at de har ker-
neopgaven at formidle job til de arbejdslø-
se. De skal ikke formilde job til ledige.

Måske er det skuffelsen over det fak-
tum, der er årsagen til, at langt de fleste 
ledige ikke ser lysere på deres jobudsig-
te efter kontakten med jobcenter, a-kasse 
og anden aktør. For det viser undersøgel-
sen også: To ud af tre ledige svarer nej til, 
hvorvidt de efter kontakten med en af de 
tre instanser, ser lysere på deres jobud-
sigter.

 
Urimelig kritik af jobcentrene
Jacob Bundsgaard (S) er borgmester i Aar-
hus og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- 
og Erhvervsudvalg. Han er ikke overrasket 
over undersøgelsesresultatet. Det er nem-
lig slet ikke jobcentrenes primære opga-
ve at formidle job til arbejdsløse, pointe-
rer han.

- De fleste har helt naturligt et billede 
af, at jobcentrene er jobformidlere. Men 
det er de kun i lille omfang. Man skal ikke 
kritisere jobcentrene for at løse en opgave 
dårligt, som de ikke har. De skal i bund og 
grund lave kontrol og opkvalificering, si-
ger han og forsvarer også medarbejderne 
i jobcentrene:

- Medarbejderne, herunder også de 
HK-ansatte, er udsat for en helt urime-
lig kritik. De gør et rigtig godt stykke ar-
bejde ude i jobcentrene på svære betingel-
ser med at opkvalificere ledige og sikre, at 
de ledige kommer godt i gang igen. Dem, 
jobcentrene har fokus på, er i mange til-
fælde dem, der ikke er 100 procent ar-
bejdsmarkedsparate, siger Jacob Bunds-
gaard, der medgiver, at det for den uind-
viede kan virke mærkeligt, at jobcentrene 
ikke formidler job til de ledige.

- Det kan lyde en smule paradoksalt, og 
det bliver formentligt også lavet om, siger 
han og forklarer:

- Den tidligere regering beslutte-
de, at jobformidling skulle ske uden for 
jobcentrene på Jobnet. Det var ikke no-
get, jobcentrene skulle bruge kræfter på. 

De skal sikre, at man står til rådighed og 
er arbejdsmarkedsparat og lave opkvalifi-
cering. De skal sikre, at man er klar til at 
komme i gang.

- Tanken var, at matchningen mel-
lem den ledige og de ubesatte stillinger 
foregik på nettet, nemlig på Jobnet. Og 
at det kun var, hvis der var noget speci-
fikt, der talte for det, så skulle jobcentrene 
ind over. Derudover skal man huske på, 
at langt de fleste job bliver besat gennem 
netværk, siger Jacob Bundsgaard, der glæ-
der sig over, at der er udsigt til en reform 
af systemet.

- Jeg er rigtig glad for, at man nu har 
ændret signaler på Christiansborg. Der 
kommer en reform i løbet af foråret, hvor 
der er lagt op til, at jobcentrene får en 
langt stærkere virksomhedskontakt. De 
fleste kommuner er allerede i gang med 
at gennemføre strategier for en langt tæt-
tere kobling til virksomhederne. Man op-
graderer med virksomhedskonsulenter og 

tættere indsats på konkrete virksomheder. 
Så det er på vej, lover han.

HK’s a-kasse: chokerende tal
Modsat Jacob Bundsgaard, er direktør Bo 
Gatzwiller fra HK’s a-kasse overrasket 
over, at så få ledige har fået formidlet kon-
takt til arbejdsgivere.

- Det er chokerende tal. Jeg vidste det 
godt i forhold til a-kassen, fordi vi næ-
sten kun formidler job, når arbejdsgiver-
ne henvender sig. Men at det også gælder 
for jobcentrene og anden aktør, det over-
rasker mig. Dybest set har vi alle sammen 
opgaven, det er en del af vores forpligtel-
se, siger han og oplyser, at HK’s a-kasse 
kun har formidlet job, hvis arbejdsgivere 
specifikt har bedt om det.

- Resultatet af undersøgelsen bekræf-
ter, at der er noget galt. Vi synes, at vi kan 
gøre det bedre i HK, og vi må gøre en 
yderligere indsats. Vi har allerede planer 
om at løfte vores jobformidling, og den-

Kilde: ”Stemmer fra jobkøen 4”, medlemsundersøgelse om ledighed og aktivering, HK/Danmark,  
oktober 2013.

Ja

Jobcentret

Ja

anden aktør

Ja

Hk’s a-kasse

Nej Nej Nej

Har du oplevet, at jobcentret, a-kassen 
og anden aktør formidlede kontakt til 
arbejdsgivere om ordinært job (ikke 
løntilskudsjob eller virksomhedspraktik)?

’
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om undersøgelsen
”Stemmer fra jobkøen 4” er en webbaseret 
spørgeskemaundersøgelse og blev via mail 
udsendt til 11.736 ledige medlemmer af 
HK’s a-kasse i uge 38-39. 2.191 besvarede 
spørgeskemaet. Stemmer fra jobkøen 1-4 
kan downloades fra www.hk.dk

ne undersøgelse giver jo endnu større lyst 
til at give vores egen jobformidling et or-
dentligt spark fremad. Vi har allerede ind-
ført HK KvikStart (hjælp til opsagte i op-
sigelsesperioden, red.), og næste trin i ra-
ketten er jobformidling, siger han.

- Vi synes faktisk, at vi har et godt sam-
arbejde med arbejdsgiverne på en lang 
række felter, og det vil vi til at udnytte 
til en dialog om ledige stillinger. Vi har 
en anden adgang til arbejdsgiverne end 
jobcentrene, og et andet renomme. A-kas-
sen vil gerne være garant for, at de ledige, 
som vi sender ud, også leverer varen i for-
hold til de opgaver, der bliver beskrevet, 
siger Bo Gatzwiller.

 
Private aktører: Hold da op!
- Hold da op! Det er i hvert fald et over-
raskende og foruroligende tal, det er der 
ikke tvivl om, udbryder Christina Grønt-
ved, formand for Jobrådgivernes Branche-
forening og direktør i Alecto A/S, som er 
en af de private aktører, som kommuner-
ne bruger i forbindelse med aktivering af 
ledige.

- Men vi leverer det, kommunerne be-
stiller. Hvis der fx bliver bestilt to ugers 
kursus i ansøgning og cv, så er det det, vi 
leverer. Hvis det er jobformidling, så får 
man formidlet kontakt til arbejdsgivere. 
Men der er masser af eksempler på, at det 
ikke er det, kommunerne køber os til, for-
klarer formanden for jobrådgiverne.

- Jeg ville umiddelbart synes, jobfor-
midling var kerneopgaven. Men jeg de-
finerer ikke opgaven, jeg leverer den. En 
del af forklaringen er måske, at vi får flere 

Hjemmeside skal jobformidle

Ja, flere gange

2010 2011 2012 2013

Ja, en enkelt gang

Nej, aldrig

afklaringsforløb end jobformidling. Kom-
munerne er vores kunder, og der er stor 
forskel på, hvilke ledige borgere, de køber 
hjælp til. Og så er der skåret kraftigt i ind-
satsen til de jobparate (som er dagpenge-
modtagere, red.).

HK-bladet har forgæves forsøgt at få 
beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 
(S) til at forholde sig til, hvem der skal for-
midle arbejde til ledige, hvis ikke jobcen-
tre-, a-kasser og private aktører. Men det 
har hun ikke ønsket.

 
mangelfuldt samarbejde
HK’s formand Kim Simonsen mener, at 
tallene fra undersøgelsen viser, kontakten 
og samarbejdet mellem virksomhederne 
og de instanser, som skal hjælpe ledige til-
bage til arbejdsmarkedet, er meget man-
gelfuld.

- Arbejdsgiverne sender ikke jobor-
drer ind til hverken jobcentre eller HK’s a-
kasse. Det virksomhedsopsøgende arbej-
de resulterer sjældent i at skabe kontakt 
mellem ledige og virksomhederne. Og 
jobcentrene er tvunget til at bruge 3/4 af 
tiden foran computeren til administrativt 
arbejde og kontrol. A-kasserne yder pri-
mært vejledning, vurderer rådighed samt 
udbetaler dagpenge. Det gør det altså ikke 
nemmere at være ledig og finde et nyt job, 
siger Kim Simonsen, der ser frem til den 
reform af beskæftigelsesindsatsen, som 
regeringen har lagt op til. ❚

læs også Kim Simonsens klumme, ”haves: 
ledige ønskes: Job” på side 47.
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Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej, aldrig

Det meste af Jobformidlingsdelen af indsatsen over 
for ledige blev af den tidligere regering overladt til 
hjemmesiden jobnet.dk. Her skal job og ledige matches via 
det cv, man som ledig skal vedligeholde en gang om ugen – 
gør man det ikke, kan man blive frataget sine dagpenge.

Desværre virker den funktionalitet ikke ret godt. i hvert 
fald viser HK’s undersøgelse, at bare 20 procent har oplevet 
at blive kontaktet om job af en arbejdsgiver som følge af 
deres omhyggeligt vedligeholdte cv på jobnet.dk.
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20%

10%
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Har du oplevet at få henvendelser om job fra arbejdsgivere som følge af dit cv på jobnet?
Kilde: ”Stemmer fra jobkøen 4”, medlemsundersøgelse om ledighed og aktivering, HK/
Danmark, oktober 2013.
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JESPER SCHMiDT SøRENSEN
FAGLiG CHEF

CLAUS AGø HANSEN
UDDANNELSESKONSULENT

FLEMMiNG FiSCHER
KONSULENT i A-KASSEN

KiTTy DENCKER
ARBEJDSPSyKOLOG

MORTEN SKOv
KONSULENT På PENSiONSOMRåDET

min søn på otte år skal opereres i næste måned, 
og hospitalet anbefaler, at jeg bliver indlagt sammen 
med ham. Lægerne regner med, at det kommer til at 
tage tre dage i alt. Skal jeg tage feriedage for det? Jeg 
har overenskomst på min arbejdsplads (industriens 
funktionæroverenskomst).
Med venlig hilsen
Gert

Svar
Kære gert
i din overenskomst er der aftale om, at du får fuld løn 
under dit mindreårige barns hospitalsindlæggelse i 
op til fem dage i alt. Du skal sørge for, at hospitalet 
skriftligt bekræfter, at de anbefaler, at du indlægges 
med ham, så du kan aflevere denne dokumentation til 
din arbejdsgiver, hvis de beder om det.
Bedste hilsner
Jesper Schmidt Sørensen 

Flere og flere bliver stressede, synes 
jeg hele tiden, man hører om - jeg selv 

er en af dem, der i glimt har svært ved 
at fokusere på opgaven - fordi jeg har 
50 samtidig! både på arbejde og der-
hjemme. Når jeg nævner det for andre, 

synes jeg hele tiden, jeg får at vide, at 
jeg skal lære at prioritere og sige fra. 
Hvordan gør jeg lige det? 
vh. 

Line

Svar
Kære Line

Stress er et udbredt fænomen, og derfor 
er det væsentligt at opridse, hvad stress 
egentlig er for noget. Stress er en til-

stand i og hos den enkelte; men stress kom-
mer ikke bare indefra, men er en reaktion på 
ydre forhold. Desuden er det sådan, at vi er 
forskelligt indrettet – både i forhold til, hvad 
der giver os stress, og hvordan vi hver især 
reagerer på den. i tiden er der en tendens til 
at sætte fokus på, hvordan den enkelte rea-

gerer. Derfor får du også ”de gode råd” om, at 
du bare skal lære at prioritere og sige fra. Det 
er imidlertid alt for unuanceret. vi er ikke ind-
rettet til igennem længere tid at håndtere for-
hold udefra, som giver os stress-reaktioner. 
vi er indrettet til enten at gå til kamp mod el-
ler flygte fra ydre stressorer. Det er ikke altid 
muligt på ens arbejdsplads. 

min pointe er, at arbejdspladsen skal tage 
højde for de ydre stressorer i arbejdet. Her-
under at stress ikke må blive til langtids-
stress. Det kan også gælde indflydelse, med-
inddragelse, god ledelse, flere opgaver end 
det er muligt at løse, konflikthåndtering, og 
så videre. Den enkelte må gennem hele til-
værelsen udvikle egnede strategier og tage 
hånd om de forhold, som vedkommende har 
indflydelse på. 

Jeg er som erhvervspsykolog bekymret 
for et fokus på stress, som i for høj grad læg-
ger ansvaret hos den enkelte. Det giver kun 
skyld og skam og nederlag, hvilket bestemt 
ikke fremmer trivsel og arbejdsglæde. 

Som du kan læse af mit svar, er der ikke 
noget enkelt facit på, hvordan du håndterer 
din travlhed og din eventuelle. stress. men 
det er altså ikke kun dit problem, men også 
arbejdspladsens problem. 
Mange hilsner 
Kitty Dencker

Skal jeg bruge feriedage, når min søn skal opereres? 

Stress er ikke 
bare ens eget ansvar
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eksperterne i brevkassepanelet giver overordnede svar, men sagsbehandler ikke. 
Svarene er derfor ikke fyldestgørende. er du i tvivl eller har mere på hjerte, skal 
du altid gå til din lokale HK-afdeling. Hvis der mangler spørgsmål fra læserne, 
udarbejder redaktionen spørgsmål i samarbejde med panelet. vil du spørge 
eksperterne, så skriv en mail til: redaktionen-privat@hk.dk, eller send et brev til 
HK/Privatbladet, Weidekampsgade 8,  0900 København C, mærket brevkassen.

iLLuSTRATioN LLuSTRA

brevkassen

 JUNE HALvORSEN
ARBEJDSMiLJøKONSULENT

HvorNår keNder Jeg 
mIN efTerløNSalder?
jeg er født i september 1965 og har betalt til efterlønsordningen si-
den engang i 1990’erne. Da de nye efterlønsregler blev vedtaget, var jeg til 
møde i a-kassen for at finde ud af, om det var smartest at blive i ordningen 
eller få mine efterlønsindbetalinger udbetalt. Jeg valgte at blive, men kan 
huske, at man på det tidspunkt faktisk ikke vidste, hvor gammel en årgang 
1965 skulle være for at kunne gå på efterløn. ved man det nu? Der var et 
eller andet med, at man først skulle se på nogle prognoser for, hvor gamle 
vi danskere vil blive fremover. 
Hej fra Tina

Svar
Kære Tina
Da du er født i 1965, forventer man, at du vil kunne gå på efterløn, når du 
bliver 65 år. Du kan herefter få efterløn i tre år, da folkepensionsalderen for 
dit vedkommende er 68 år. 

med hensyn til dit spørgsmål om vores levealder, så skal det første gang 
vurderes i 2015 og næste gang i 2020.
Bedste hilsner
Flemming Fischer

jeg arbejder som økonomimedarbej-
der i en revisionsvirksomhed, som kun 
er tre år gammel. vi er nu otte ansatte. 
vi har haft flere henvendelser fra søde 
unge mennesker, der spørger, om vi har 
en elevplads til dem. Det har vi talt meget 
om, også fordi flere af os har børn og bør-
nebørn, der overvejer, hvad de vil være, 
og er bange for ikke at kunne finde sig en 
praktikplads. 

vi har derfor besluttet at tage en elev.

Nu er vores spørgsmål så følgende: 
Hvad kræver det af os at blive godkendt 
til at tage en elev, og hvor skal vi hen-
vende os? og hvilken type elev vil passe 
til os, det vil sige hvilken slags uddan-
nelse?
venlig hilsen Grethe

Svar
Kære grethe 
Det er dejligt at høre, at i vil hjælpe et 
ungt menneske med at uddanne sig, for 
der er nemlig alt for stor mangel på prak-
tikpladser! 

Jeg vil tro, at en kontorelev med spe-
ciale i administration, økonomi eller even-
tuelt revision vil være det rigtige for jer.  i 
skal henvende jer på den lokale handels-

skole, så hjælper de jer med at blive god-
kendt. De vil se på, om i kan lære den 
unge det, som kræves for at blive uddan-
net. og så vil de hjælpe jer med at udfylde 
uddannelsesaftalen, som også er elevens 
ansættelsesbevis, og hvoraf det vil frem-
gå, hvilken overenskomst der omfatter 
eleven. i kan læse meget mere om god-
kendelsesprocessen og kontoruddannel-
sens specialer på følgende link: 

www.kontor.uddannelsesnaevnet.dk/
Default.aspx?iD=102

Har i tvivlsspørgsmål, kan i altid hen-
vende jer til den lokale HK-afdeling. Held 
og lykke med det!
venlige hilsner
Claus Agø Hansen

Hvad kræver det 
af arbejdspladsen 
at tage en elev?
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Hver femte far holder stadig ingen barsel med det nyfødte barn. 
Og mødrene holder i gennemsnit næsten otte gange så lang bar-
sel som fædrene. Det viser en ny undersøgelse blandt HK’s med-
lemmer, som HK’s Politik og Analyseafdeling har lavet blandt de 
medlemmer, der blev forældre i 2011. 
Andelen af fædre, der holder barsel, er godt nok steget fra 70 til 
78 procent, men til gengæld er antallet af dage, som fædre i gen-
nemsnit holder barsel, faldet fra 44 til 40 dage. Til sammenlig-
ning holder mødrene i gennemsnit 313 dages barsel. 
 
Svært for fædrene at argumentere 
Mette Kindberg, næstformand i HK, er ikke imponeret. 

- Det er selvfølgelig glædeligt, at lidt flere fædre tager barsel. 
Men det er ærgerligt, at de tager færre dage. Og virkelig trist at 
hver femte far ikke tager en eneste dags barsel, siger hun. 

- At mønstret ikke har ændret sig synderligt, er dog ikke over-
raskende. For vi ved, det er svært for fædrene at argumentere bar-
sel igennem over for både konen, kollegerne og chefen. Det er 

stadig en udbredt forståelse i vores samfund, at det er bedst, at 
mor tager hele eller langt det meste af barslen. Men det er uhen-
sigtsmæssigt både for barnet, for forældrene og ikke mindst for 
ligestillingen. 

Fædre bruger de rettigheder, vi giver dem 
Mette Kindberg er derfor ærgerlig over, at regeringens planer om 
at øremærke 12 ugers barsel til fædre er blevet skrinlagt. 

- Det er drønærgerligt, at det ikke lykkedes i denne omgang. 
Mænd og kvinder skal have samme reelle muligheder, og det vil 
vi blive ved med at kæmpe for. Vi mener stadig, øremærkning af 
barsel til fædre er den bedste løsning. Vores undersøgelse viser 
tydeligt, at fædre med overenskomst holder mere barsel end fæd-
re uden overenskomst. De bruger ganske enkelt de rettigheder, 
overenskomsterne sikrer dem. Med øremærkning sikrer vi, at alle 
får lige rettigheder, siger hun. 

Hele 85 procent af HK-fædrene med overenskomst, der fik 
børn i 2011, tog orlov. Til sammenligning tog kun 69 procent af 

Hver femte  
far Holder  
ikke en eneste 
dags barsel

lidt flere fædre end 
tidligere tager barsel 
– til gengæld tager 
de færre dage. og 
hver femte holder 
ikke orlov en eneste 
dag. det viser en ny 
undersøgelse fra 
HK. næstformand 
mette Kindberg 
mener, at behovet 
for øremærkning 
af barsel til fædre 
endnu engang er 
blevet understreget

regeringens forslag om ligestillingsbonus
Regeringen vil give en bonus på 100 skattefrie kroner pr. dag til familier, hvor 
forældre deler orloven mere ligeligt imellem sig. bonussen udbetales, når 
den forælder, der tager mindst orlov (faderen), tager mindst seks ugers orlov.

❚ man må maksimalt få bonus i 12 uger.
❚ Hvis faderen tager seks ugers orlov, bliver bonussen 4200 kroner. 
❚ Hvis faderen tager 12 ugers barsel, bliver bonussen 8400 kroner.

ordningen gøres tidsbegrænset og gælder kun for børn, der er født fra  
1. januar 2014 til 31. december 2015.

AF KiRSTEN MARiE JUEL JENSEN   ARKivFOTO
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fædrene uden overenskomst orlov. Og fædre med overenskomst 
holdt i gennemsnit orlov i 45 dage, mens fædre uden overens-
komst i gennemsnit kun holdt 29 dage (se tabellen).
 
Kun hver fjerde vil få barselsbonus
Regeringens forslag om økonomisk bonus til fædre, der tager 
mere end seks ugers barsel, ville på nuværende tidspunkt ikke 
give penge til ret mange HK-familier. Mindre end hver fjerde ny-
bagt HK-far tager mere end seks ugers barsel. På det private om-
råde langt færre. Hvis fædres barselsadfærd fortsætter som hidtil, 
vil mindre end hver fjerde dermed få del i barselsbonussen.

- De foreløbige konklusioner fra Sverige tyder ikke på, at lige-
stillingsbonus har den store effekt. Om det kan virke i Danmark 
kommer helt an på, hvordan ordningen kommer til at spille sam-
men med overenskomsterne. For mig er der dog ikke tvivl om, at 
det mest effektive vil være at sikre fædrene den indiskutable ret 
til 12 ugers barsel, siger Mette Kindberg. ❚

Hk-fædre med overenskomst Holder mere barsel
Så mange af  
fædrene holdt  
orlov

Så mange dage 
holdt de i  
gennemsnit

overenskomst 85 % 45

ikke overenskomst 69 % 29

alle 78 % 40

KiLDe: HK’S PoLiTiK og ANALySeAfDeLiNg, uNDeRSØgeLSe På bAggRuND Af HK’S  
meDLemSDATAbASe SAmT oPLySNiNgeR i DAgPeNgeRegiSTeReT i DANmARKS STATiSTiK, 
DeR KNyTTeR Sig TiL fØDSLeR i 2011.
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HK/HovedsTaden
it, medie & industri

33 30 29 45
imi@hk.dk

www.imi.hk.dk

service
33 30 29 55
service@hk.dk

www.hkservice.dk

BornHolm
56 95 06 08

hk.bornholm@hk.dk

HK/sjælland
70 11 45 45

hk.sjaelland@hk.dk

www.hk.dk/sjaelland

HK/midT
70 11 45 45

midt@hk.dk

www.hk.dk/midt

HK/nordjylland 
70 11 45 45

nordjylland@hk.dk

www.hk.dk/nordjylland

HK/midTvesT
70 11 45 45

midtvest@hk.dk

www.hk.dk/midtvest

HK/ØsTjylland
70 11 45 45

oestjylland@hk.dk

www.hk.dk/oestjylland

HK/sydjylland
70 11 45 45

syd@hk.dk

www.hk.dk/sydjylland

landsdæKKende 
BrancHeafdelinger:

HK TrafiK & jernBane
33 30 43 00

trafik-jernbane@hk.dk

HK/PosT & KommuniKaTion
33 30 45 00

post _postdanmark@hk.dk

HK’s a-Kasse
70 10 67 89

du kan altid ringe til hK på    

70 11 45 45
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• aalborg
Hk/nordjylland 

• Frederikshavn
• Hjørring

• Hobro

• Skagen

• Thisted

• HErning
 Hk/midtvest

• Viborg

• Nykøbing

• Skive

•  årHus
Hk/Østjylland

• Grenaa• Randers

• Silkeborg

•  odEnsE 
Hk/midt

• Lillebælt

• Svendborg

•  kolding 
Hk/sydjylland

• Rødekro

• Esbjerg

•  
roskildE

•  NykøbiNG FaLSTER

•  slagElsE
Hk/sjælland

•  kØbEnHavn
Hk Hovedstaden

• bornholm

• Hillerød

• Holstebro
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I dette efterår skal politikerne på Christiansborg bruge 
en del energi på, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal 
skrues sammen.

Det er på tide.
Med forringelsen af dagpengeperioden og de skær-

pede genoptjeningskrav er det dem, der har mistet job-
bet under krisen, som må holde for.

I HK har vi heldigvis lavet vores Kvik-Start. En ord-
ning, hvor vi allerede i opsigelsesperioden kommer 
medlemmerne til hjælp. Målet er, at HK’erne simpelt-
hen kan gå fra ét job til et andet – uden afbræk.

Jeg vil da også kraftigt opfordre regeringen og dens 
ekspertudvalg med tidligere skatteminister Carsten 
Koch i spidsen til at se nøje på den tidlige og målrette-
de indsats. Den aktive beskæftigelsesindsats bør sættes 
i værk i samme øjeblik, fyresedlen udleveres.

I HK har vi udgivet ”Stemmer fra jobkøen” 1, 2 og 3. 
Og nu kommer så bind 4. Det er medlemmernes egne 
oplevelser af arbejdsløsheden, og mødet med jobcentre, 
a-kasse og situationen på arbejdsmarkedet i det hele ta-
get, som vi her tager grundigt under behandling.

Det er vigtig læsning. Og obligatorisk pensum for 
beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og for før-
omtalte Carsten Koch, der sidder med opgaven om at 
komme med bud på et nyt og bedre beskæftigelsessy-
stem.

Min holdning er: systemet skal formidle kontakt 

med en ny arbejdsgiver, så perioden uden arbejde bli-
ver så kort som mulig samt ikke mindst, at man får en 
rimelig økonomisk dækning, mens man er sat i vente-
position.

I 4. bind af ”Stemmer fra jobkøen” viser det sig, at 
mindre end ti procent af de ledige har oplevet at få til-
bud om samtale hos en arbejdsgiver. Heller ikke selv 
om ledighedsperioden har været lang. Og heller ikke 
selv om man har gået linen ud og mistet retten til dag-
penge. End ikke akutpakkerne har betydet, at vores 
langtidsledige fik formidlet kontakt med en arbejds-
plads.

Vi kan konstatere, at arbejdsgiverne alt for sjældent 
benytter beskæftigelsessystemet, når de skal rekruttere 
ny arbejdskraft.

Vi kan konstatere, at jobcentrene tvinges til at bruge 
3/4 af tiden foran computeren til administrativt arbejde 
og kontrol, samt at a-kasserne primært yder vejledning, 
vurderer rådighed samt udbetaler dagpenge.

Det gør det ikke nemmere at være ledig og finde et 
nyt job.

For første gang i mange år er der håb om, at vi får 
nytænkt beskæftigelsessystemet, så dets primære for-
mål er at bringe ledige i arbejde igen og helst med varig 
beskæftigelse – og ikke, på kryds og tværs at kontrolle-
re, om de ledige misbruger dagpengeretten.

Håbet er lysegrønt.

For første gang i mange år er 
der håb om, at vi får nytænkt 
beskæftigelsessystemet, så dets 
primære formål er at bringe ledige 
i arbejde igen og helst med varig 
beskæftigelse – og ikke på kryds og 
tværs at kontrollere, om de ledige 
misbruger dagpengeretten.

Haves: ledige 
Ønskes: Job



Det er OK at have en overenskomst
– med efteruddannelse

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Vil du være mere sikker i jobbet?  
Eller dygtigere til dit fag?  
Måske vil du videre?

En OK overenskomst                      
kan sikre dig efteruddannelse.

Se dine muligheder på ErDuOK.dk

FTF og LO er de to store hovedorganisationer for lønmodtagere i Danmark. Vi taler på vegne af godt 1,5 millioner lønmodtagere,  
som er med i de næsten 100 faglige organisationer i LO og FTF. 


